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 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 مركز اإلبداع الثقايف للدراسات وخدمة التراث
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 املطلع القرآين

 

َل ِمَن السََّماِء ماًء فَأْخَرْجنا     نـز أمل َتَر َأنَّ اَهللا أَ     ﴿
اِجلباِل ُجَدٌد ِبـيٌض    ِبِه َمثراٍت ُخمَتِلٌف َأْلَواُنها، وِمَن      

وِمَن النَّـاِس   . وُمحٌر ُخمَتِلٌف َأْلَواُنها وَغراِبيُب ُسوٌد      
والدَّواّب واَألْنعاِم ُخمَتِلٌف َأْلَواُنُه كذِلكِ إمنَّا َخيَشى       

ِإنَّ الَِّذيَن  . اَهللا ِمن ِعباِدِه الُعَلماُء ِإنَّ اَهللا َعِزيٌز َغُفوٌر         
ُموا الـصَّالَة وَأْنَفُقـوا ِممـا       َيْتُلوَن ِكتاَب اِهللا وَأَقا   

. َرَزْقَناُهْم ِسّرًا وَعالِنَيًة َيْرُجوَن ِجتاَرًة َلـْن َتُبـوَر          
ِلِه ِإنَّـُه َغُفـوٌر     ِلُيَوّفَيُهْم ُأُجوَرُهْم وَيِزيَدُهْم ِمْن َفضْ    

 . ﴾َشُكوٌر 
 ]٣٠-٢٧ :فاطر[
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 َشاِهُد اَحلال

 
 فأحواُلُه قـد َأْبَهـَرْت ُكـلَّ عـاِرفٍ        

 
 
ــسُّْمِك   ــُة ال ــِم عاِلَي ــُه يف الِعْل  َمعاِرُف

  أيب األوليـــا راقي الُعال ُعْمَدِة اَملال     

 و ها هو يف األقطـاِب واِسـَطُة الـسِّْلكِ          

زوَك    النََّدى جمََلى الصََّدى َمشَعـُة اُهلـَدى       ـن

 إذا ما بـدا للَخْلـِق يف ُظَلـِم اُحلْلـكِ           

  ُمـْذِهُب الـرََّدى   وَبْدُر ُهًدى ُخمِزي الِعـدا      

 َعظِيُم اَملدى املَْأُموُل يف اَملوِْقـِف الـضَّْنكِ        

 
 ١٥٥ص )) الُغَرر (( 
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 اإلهداء

 

 ..  إىل ُروِح َسيِّدي الفقيِه اُملَقدَّم
إىل َمن ُمسَي باألستاِذ األعظِم ألنـه َجـِديٌر باألسـتاذيَِّة           

 .. واِإلعظام
َض احمليِط اهلائِج فوجَّهها    إىل الذي َحوََّل مساَر السفينِة عر     

 ..  إىل َبرِّ األمان
وإىل أحفاِده الَربَرِة الذين ال زالوا حيِمُلوَن يف ُقُلوم وَقواِلِبهم          
َخْفَق اإلمياِن حبقيقة ارتقاِء َرْكِب السلِف الـصاِحل إىل أعلـى           

َتراُه َأْن َتْعُبَد الّلَه كأنََّك َتراه ، فِإْن مل َتُكْن           (( مقاماِت اإلحسان   
 .. )) فِإنَُّه َيراك 

 

 اُملَؤلِّف
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  المقدمة
وبأمِره تتحرُك األسباُب   . احلمد لّله ومنه اَملَدُد يف كل أمٍر ُيراد         

يف َتْسِيِري اختياِر الِعباد، والصالة والسالم على القـدوة األمثـل،           
واألسوة األكمل، الذي جعله الّله إماَم األولياء، ومثاَل األتقيـاء،          

 حممِد بِن عبِدالّله صفوِة األصفياء، وعلى آله وأصحابه ومـن           سيِدنا
تبعهم بإحسان، على قدم اإلسالم واإلميان واإلحسان، إىل يوم لقاء          

 .اَملِلِك الدَّّيان 

وبعُد فهذه ترمجٌة موَجزٌة ألحـِد أعـالِم آِل البيـِت النبـويِّ             
حبضرموت، ضّمنُتها حسب استطاعيت واستعدادي أهمَّ ما أبـرزه         
العصر آنذاك من ِهمَّة الرِّجال وعطاِئِهِم الفكـريِّ واالجتمـاعيِّ،          
وخصوصًا مثل هذا اإلمام اِجلْهِبِذ الذي كان له األثـُر الفاعـُل يف             

 .َتَحوُِّل مدرسٍة بكاملها من أسلوٍب منهجيٍّ إىل آخر 

 واحدٌة يف أصوهلا إال َأنَّ مناذَج       )) املدرسَة اإلسالميَة    ((وبرغم أن   
 املندرِج حتت هذا الشعار الواحد جعَل لألفذاِذ يف التـاريخ           الفكِر

مواقَف يستخلصون منها وا النجاَة احملقََّقَة من ثائرة الفنت يف الدنيا           
فجاءت مدرسُة التـصوُّف العلويَّـة      . وطائلة العذاب يوم القيامة     

حبضرموت، وكانت إبَّان ذلك العهِد مطلبًا وغاية، وهلـذا َشـقَّْت           
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ا يف َثباٍت وجناح، وكان فيها رجاٌل إذا ُرُؤوا ُذِكـَر الّلـُه،             طريَقه
ُتْخَرُس أماَم أنواِرهُم الفيَّاَضِة وأعماِهلُم الصاحلِة كلُّ لساٍن ُمْعَتِرَضة،         
وكلُّ وقيعٍة ُمْغِرَضة، وحنن اليوَم نكتُب عن مناذجهـا األماثـل، يف            

 . عصٍر تغريْت فيه املفاهيُم واملقاييس 

ا َأْن ُنلزَم الناَس ذه الطريِق إلزامًا، وإمنا حنن َنـُصدُّ           وليس غرُضن 
هجمَة الَكِذِب اَملشني اليت َتبنَّاها كثٌري من َحَمَلِة األقـالم ورمـوز            
اإلعالم، الذين جعلوا َهمَُّهم وُشْغَلُهم وتكويَن شخصيَّام مبنّيًا على         

أعماهلم، حتقري األسالف وتتبع ِتراِت وعيوِب وإشكاالِت أقواهلم و       
 بأقواٍل ال   )) دينًا ودولًة    ((فشغلوا جيَل العصر عن بناء اإلسالم احلق        

 .ُتسمُن وال ُتغين من جوع 

ورغبُتنا هنا أن يتأمَل القارُئ ما كتبناه مث يعرضه على حقـائق            
دعوة اإلسالم مبنظور اإلسالم ال مبنظور فقهـاِء الَقـْصَعِة علمـاِء            

اضني كانوا حّقًا على الطريق األقوم،      اإلعالم، فيجد أنَّ الشيوخ امل    
 .وأّنا يف أمسِّ احلاجة لالقتداء واِالتِّباع دون إفراٍط وال تفريٍط 
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  ؟من هو الفقيه المَقدم 

هو الشَّيخ اإلمام، واألستاذ اهلمام، صاحب القدر اجلليل، واملقام         
احلفيل، املعروف بُوُفور علِمه، وَسَعِة حلِمه، وصدق عمله، وسالمِة         

األسـتاِذيَِّة   ((َوجُِّهه القليبِّ والقاليبِّ حلضرة ربه، الذي نـال رتبـة           َت
وهو أوَّل من ُأطِلَق عليه     .  جبدارٍة واكتماِل كلِّ الشروط       ))العظمى  

هذا اللقُب اجلامُع يف سلسلة بين علوي ملا بلغ إليـه مـن العلـم               
به والعمل، وألنه أوَّل من محل لواء التصوُّف يف حضرموت وحوَّل           
 .جمرى احلياة الفكريَّة خالل عصره وما تاله من العصور بعد ذلك 

، ونشأ ا وترعرع يف جمتمـٍع       ٥٧٤كان مولُده مبدينة ترمي سنة      
موفوِر اهلداية واإلميان، فحفظ القرآن ومجلًة من املتون يف شتَّى العلوم           
 والفنون، واستفرغ وقَته وجهَده يف اِالطِّالع على كلِّ علٍم مكنون،         
كما امتأل منذ صباه مبا رآه من بركات العلم والعمل بـه يف حمـيط               
أبويه وأسرته،  وكذلك يف جمموع سلوك أهل بيته حيـث يتـشابه             

 .اتمع يف األخذ بالعزائم، وانتهاِج رياضة النفوس وترويض الغرائز 

فانتقل ذا العزم من َطوٍر إىل َطـور ومـن حـاٍل إىل حـال،               
كافة العلوم من القرآن والتفسري واحلديث وعلوم       مستصحبًا اهتماَمُه ب  
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اآللة وغري ذلك، حىت برزْت عالماُت النبوغ عليه، وأشارت أصابُع          
االجتهاد متوجهًة إليه، وبرز يف حميط الطلب على أقرانه متفوقًا، ويف           
السلوك والعمل الصاحل جمتهدًا ومنطلقًا، فلم َيْثِنِه ذلك عن االستمرار          

يوخ األكابر، بل ظلَّ متعلقًا م آخذًا على أيديهم         يف األخذ عن الش   
علوم الباطن والظاهر، وكان ُجلُّ اهتمام الشيوخ آنـذاك بـالعلوم           

 . الظاهرة وحتقيقها 
وكان من أجل شيوخ ذلك العصر ومن أكرب مـشايخ املـصر            

بن الّله  ، والشيخ العالمة عبد   )١(الشيخ العالمة علي بن أمحد بامروان     
، والشيخ القاضي أمحـد بـن حممـد         )٢(بيد الترميي الرمحن باع عبد

                                                           
هو الشيخ احلّجة العاِلم العامل عليُّ بن أمحد بن سامل بن حممد بن علي بن سـامل                 ) ١(

مروان الترميي احلضرمي صاحب التصانيف العظيمة والفتاوى املفيدة والبديعـة،          
وم كان من أكابر أئمة العلم بترمي يف عصره مع زهِده وورِعه واتِّساِع باعه يف عل              

األصول واحلديث والتفسري واللغة، أخذ عنه الفقيه املقدم أخذًا كـامًال وكـان             
خيصُّه مبزيٍد من الرِّعاية والعناية، وَيْلَحُظ فيه ِمساِت النُّبوِغ والِفطنـِة والـذَّكاء،             
وأدرك من خالل معاصرته ومناقشته إياه ما يتمتع به من قوة احلفظ واالستيعاب،             

هٍم ثاقب ورأٍي صائب، حىت َشِهَد له بعد نـضوج معرفتـه            وما منحه الّله من ف    
 . ))اجتمعْت فيك يا فقيه شروُط اإلمامة كلِّها  ((: وكمال أخذه بقوله 

كان من أبرز شيوخ األصول واحلديث والتفسري والعقائد وعلوم القرآن واللغة، بـل             ) ٢(
ليمن واحلجاز  ذكر أنه بلغ رتبة االجتهاد واعترف له علماء عصره يف حضرموت وا           
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باعيسى، واإلمام العالمة الفقيه سامل بن فضل، والـسيد العالمـة           
احلافظ علي بن حممد بن جديد، والشيخ العالمة حممد بن أمحد بن            

لذين أخذ عنهم وارتوى مـن      أيب احلب، وغريهم من شيوخ ترمي ا      
دارة، وصاروا يقدِّمونه    حىت شهد له اجلميع باالقتدار واجل      ،مشارم

ويلحظون يف مالحمه الصدارة، وهم ال يعلمون ما ُيِكنُّه الّلُه يف علمه            
 . عن مستقبل هذا الفقيه، وما سُيجريه الّلُه من األمور على يديه

وكانت حضرموت آنذاك كغريها من بالد اإلسالم تزخر بالفنت، 
آل  ((تفتٌة آنـذاك إىل     وتغلي مشرقًا ومغربًا باألذايا واحملن، والعني مل      

 ومل يكن يف حضرموت أحٌد سوى ذرِّيَّـة اإلمـام        ،))البيت النبوي   

                                                                                                                             
أن الشيخ املذكور ملا  ))شرح  العينية  ((بطول الباع يف كافة العلوم، وقد ذكر صاحب 

زار احلرمني الشريفني اجتمع يف مكة مع فقهاء كثريين، وألقى عليهم أحـد كبـار               
علماء احلرم مسألًة دقيقًة فلم جيبه عليها إال الفقيه أبوعبيد املذكور، فقال لـه ذلـك              

ظن أنه ما على وجه األرض من جييب مثل هذا اجلواب إال أن يكون اإلمام               أ: العامل  
 . أنا هو: عبدالّله بن عبدالرمحن بن أيب عبيد الترميي، فقال

أخذ عنه الفقيه املقدم أخذًا تامًا وانتفع به انتفاعًا مجًا ونال منـه اإلجـازة               
 مـا يفيـد أن      ٢٧٥ص ))العقد النبوي    ((والسند واالهتمام الكلِّيَّ، وقد جاء يف       

الشيخ أباعبيد كان ال يبتدئ درسه حىت حيضر الفقيه املقدم، ومن آثار هذا الشيخ              
 .  ))طبقاته  ((ذكره اإلسنوي يف ،  ))اإلكمال على التنبيه  ((كتاب 
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املهاجر، ترمقهم عيوُن الناس باحملبَّة واإلجالل، وُتِكنُّ هلم العطـَف          
والتقديَر وتفديهم باحلال واملال، وكانوا آنذاك قلًة قليلًة بني بقيـة           

تشفَّ وأدرك من خـالل     وكان اإلمام الفقيه املقدم قد اس     . الناس  
مستهَدفون  ))آَل البيت النبوي     ((معاصرته للحياة وفهمه الثاقب أنَّ      

آنذاك، خصوصًا من أعِني احلاسدين واملنافسني اللـذين يرقبـون          
األمور ويرفعون األخبار إىل عواصم اخلالفة، فخشي أن ُيَظنَّ ـم           

الناس حوهلم أن   وهم على مظهر احللم والعلم وحمبَّة اَخلْلق والتفاِف         
َيْبُرَز فيهم من يطالُب باألمِر وينافس أهل األمر يف السلطان، وإذا ما            
اسُتِفزُّوا وُأوُذوا واتُِّهُموا يف شيٍء من ذلك فقد يَلَجُؤون للدفاع عن           

: أنفسهم واستخدام السالح الذي كان جزءًا من حيام، حىت قيل           
ه بامروان وسيُفه علـى     إنَّ الفقيَه املقدم كان جيلس بني يدي شيخِ       

وإذا ما حتقق هذا الظن لدى املتربِّصني فالواقُع احمليط كلُّه          . َفِخَذيِه  
وبإشارٍة معينٍة ميكن أن يعوَد للتاريخ مثاٌل جديـٌد         . حيمل السِّالح   

يف حضرموت، واِجلراُح ما زالْت      ))كربالء   ((وصورٌة متكررٌة ليوم    
  .طريًَّة مل َتِجفَّ على مدى التاريخ

ليتَِّخـَذ   ))بالبـصرة    ((وكما قدح ذهُن اإلمام املهاجر يومًا وهو        
قرارًا حازمًا ُيخرج به ذرِّيَّته من حميِط الفتنة فقد قدح ذهُن الفقيـه             
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املقدَّم الختاِذ أمٍر ما حيفظ هذه الذرية املباركة من الذوبان يف الواقع            
 .امللتهب

 شهورًا عديـدًة وهـو      أخذ القراُر يعتمُل يف نفس الفقيه املقدَّم      
األستاذ املطَّلع على كافَّة النماذج الفكريَّة والـسياسيَّة القائمـة يف           
أطراف بالد اإلسالم، يقارن ويوازي بني احلال القائم واملفتـرض،          
ويبحث عن املخرج السَّليم، والرأي الصائب احلكـيم، الـذي ال           

إليـه فـؤاُده،   فلم جيد شيئًا َيْأَنُس . ميكن التحول عنه وال الرجوع    
ويرتاح إليه ضمريه مثل األخذ مبنهج الفقِر إىل الّله وترِك الرِّياسات،           

 .وهذا إال يأيت إال بأخذ املنهج الصُّويف 

جديدًا على ذرِّيَّة املهاجر، فقد ُأِثَر أّن أوَل         ))التصوف   ((ومل يكن   
 أمحَد  من تنفََّس األنفاس الصوفية حبضرموت هو اإلماُم ُعبيُد الّلِه بنُ         

املهاجر بعد عودته يف النصف الثاين من القرن الرابـع مـن مكـة              
املتوىف سنة   ))أيب طالب املكي     ((املكرمة بعد أخذه العلم عن الشيخ       

 وجاء من بعده اإلمام     ،))قوَت القلوب    ((، وقراءِته عليه كتاَبه     ٣٨٦
سامل بن بصري بن عبيد الّله ، وكان من رجال األنفاس الـصوفية             

 وعمًال ؛ لكن هذه األنفاس الفردية مل تتخذ يف الواقع تـأثريًا             علمًا



  )١٨( 

ذرية آل   (( بل اختذ شكًال وراثيًا عائليًا يف        )١(شامًال مدرسًة ومنهجًا    
 . ))باعلوي 

 

  الفقيه المقدم والشيخ سعد الظفاري 
والفقيه املقّدم كما أنَّه إماٌم جمتهٌد وحمدٌِّث وأصويلٌّ بارع، فهـو           

 الذائُق صاحُب احلسِّ املرهِف والـشفافَيِة الروحيَّـة         أيضا الصويفُّ 
 .)٢(امللتهبِة، َمَثُله َمَثُل غِريه من أهله وأسالفه 

                                                           
سبق أهُل اليمن يف ِتهامَة وَزبيٍد واملراوعة وغريها إىل األخذ بالتصوف، وحتوَّل يف             ) ١(

بن مجيل وحممد بن إمساعيل احلضرمي وغريهم يف عصر الفقيـه           عصر أيب الغيث    
 إال أن أهل حضرموت مل ينقلوا منهج هذه         ،))مدرسٍة مؤثرٍة يف احلياة   ((املقدم إىل   

املدرسة اليت كانت تنتمي إىل الشيخ عبد القادر اجليالين واليت كانت منتـشرًة يف              
 . كثري من بالد اإلسالم 

واحدٌة متسلسلة باآلباء واألجداد إىل الـنيب       : ية هلا طريقان    الطريقة الصوفية العلو  ) ٢(
َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلَّم، وتسمى طريَق األخِذ، وتبدأ من األسـفل عـن               
الفقيه املقدم إىل أبيه وعمه علوي مث صاحب مرباط مث إىل سيدنا علي خالِع َقَسم،               

ي صاحِب ُسَمل مث عبيدالّله بن أمحـد        مث إىل أبيه  علوي، مث جده حممد، مث علو         
عيسى مث حممد مث علـي العريـضي مث         : املهاجر، ومن املهاجر إىل آبائه وأجداده       

جعفر الصادق مث حممد الباقر مث علي زين العابدين مث احلسني واحلسن مث اإلمـام               
علي مث إىل فاطمة بنت الرسول، وإىل الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم،وأساس             



  )١٩( 

إال أن صوفيَة الفقيه املقدم كانت بارزًة يف سلوكه وتوجهاته منذ           
صباه متأثرًا باملعاين الراقية اليت يقف عليها يف كتاب الّله وتنـدرج            

تأثر بسعة االطالع واملالحظـة والقـراءة       معانيها يف نفسه، كما     
واملعاصرة على كثري من مناذج التَّنفُّسات الصوفية يف عصره، فبـدأ           
ذهنه ينقدح باحلقائق واملعاين الفائقة غَري ُمْنَتٍم إىل مدرسٍة معينٍة غِري           
مدرسة أهله وأسالفه الذاتية، وبدأت تلك احلقائق واملعاين َتـْشَغُله          

عليه يف معرفة غامضها و حل إشكاهلا، فلم جيـد يف           وُتزعجه وُتِلحُّ   
حميطه من َيشتغل ذا العلم أو ُيْلقي به باال، فكتـب إىل الـشيخ              

يـسأله يف     )١(سعد بن علي الظفاري مث الشحري      العالمة الصويف   
. وما جيده يف نفسه وحاله من اإلشـراقات         . بعض املسائل الدقيقة    

 قد خاض حبرًا عميقًا من حبـور        فرأى الشيخ سعد أن الفقيه املقدم     

                                                                                                                             
 .))َأدََّبين رّبي فَأْحَسَن تأدييب((:  الطريق قوله َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلََّم هذه

 وسنتحدث عنها خالل    ،))الطريقة املغربية الشَُّعيِبيَّة     ((أما الطريق الثانية فهي     
هذا الكتاب، وكون الطريقني تبدأ من الفقيه املقدم ألنه أول من مجع بني طريقتني              

وَّهلا إىل منهٍج َعَمليٍّ ومدرسٍة سلوكيٍة يف احلياة، إذ كانت من قبل مـذهبًا              مث ح 
 .ذاتّيًا وُخُلقًا فرديًا

، ويستفاد من ذلك أن     ٦٠٧تويف الشيخ سعد بن علي الظفاري مث الشِّْحِرّي سنة           )١(
  .٦٥٣مكاتبَة الفقيه له وقعْت والفقيُه يف مقتبل العمر ؛ ألن الفقيه تويف سنة 



  )٢٠( 

العلوم املكنونة، وحتدث بأمور سلبْت عنه كثافاِت البشرية وارتقْت         
ال  ((حباِله إىل عاَلٍم ُنوراّين غري معهود يف مدرسة حضرموت السائدة           

 . ))حاًال وال مقاًال 

وملا كان الشيخ سعد من رجال التسليك والتأديب فقد خـشي           
تـسويالِت  (( أو ))غلبَة حاٍل((حل بالفقيه   أن يكون هذا األمر الذي      

، فكتب إىل الفقيه املقدم حيذره من مكائد الـشيطان          ))نفٍس بشريةٍ 
وخيوفه ويذكر له قصص بعض املستدرجني كَبلعاِم بـِن بـاعوراء           

 .وغريه، كلُّ ذلك خمافًة عليه وحمبًة له 
الذي يلزمه اإلبالغ    ))احلجة   ((وكان موقف الشيخ سعد موقف      

 الوقوع يف احملظور، ولكن احلال الذي يصفه الفقيه املقدم للشيخ     قبل
كان ال ينطوي حتت هذه العلل الشيطانية والتسويالت النفـسانية،          
وهلذا مل ينقطع عن الكتابة للشيخ سعد بل ظل خيربه مبا ينقـدح يف              
قلبه من الفهوم، وما يشرح اُهللا به صدَره من املنطـوق واملفهـوم،             

  .  ﴾واتَُّقوا الّلَه وُيَعلُِّمُكُم الّلُه ﴿: ىل سبحانه وتعاىلشاهده قول املو

فما كان من الشيخ سعد إال أن ألقى الشراع، وأدرك أن احلال            
يتجلى معناه   ))مقاٌم إحساينٌّ وعطاٌء رباينٌّ      ((الذي يصفه الفقيه املقدم     

لو  ((: ابته  يف قول النيب َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلََّم لبعض صح          



  )٢١( 

 ((: فكتب إليه جوابًا يقول فيه       ))كنتم كذلك لصافحتكُم املالئكة     

فال جتْد علي يا فقيُه يف هذا فهو حمبٌة ونصيحٌة، وقد شرحُت لك ما              
َقدََّر الّلُه، فهو اُملِعُني على مجيع األمور، نسأله لك ولنا أن يوفَقنا ملا             

سبيًال، وأن ُيِرَينا احلـق     حيبُّه ويرضى، وأن ال جيعل للشيطان علينا        
حقًا ويرزقنا اتباعه والباطَل باطًال ويعيَننا على اجتناِبه، مث إين أقول           
لك قوَل ناصٍح حمبٍّ مشفٍق أن ال يكون قلُبك متعلقًا بالكرامـات            
وال غريها، وال تلتفْت إليها ولو ظهرْت لك أيَّ ظهـور، ولـيكن             

لك الذي أنت عليـه ولـو       قلبك متعلقًا مبحبة الّله تعاىل، وإلزم حا      
قامت عليك القيامة، ولو رأيَت أيَّ هوٍل فال َيُهوَلنَّـك، وكلمـا            
َعَرَض عليك شيٌء فِزْنُه مبيزاِن الشرع وكتاب الّله، فما وافق احلـق    

وأنت يا فقيُه أهـدى ِمـن َأْن        . فاتبعه وما مل يوافِق احلقَّ فاْتُرْكُه       
 .  )) )١(قيقة ُتهدى إن شاء الّله وأعلم بالشريعة واحل

                                                           
احلقيقة هي ِعماد النظرة الصوفية، وقد كتب فيها أهل الشأن مبـا ال حيتـاج إىل                ) ١(

الـشريعة   ((املزيد، ونلخص هنا ما كتبه األستاذ الدكتور الـشرقاوي يف حبـث         
 ومفاده تالزم األمرين عند الصوفية، فالطريق إىل الّله عندهم واحـد،  ،))واحلقيقة  

الدليل، فإن احلقيقـة هـي الـصدق        فإذا كانت الشريعة هي الرسم واخلريطة و      
واإلخالص يف سلوك طريق احلق حبيث ال يكمل الِبناُء الصويفُّ إال مـا معـا،               

دراسـة  ((اهـ نقلت عـن     .فشريعٌة بال حقيقٍة عاطلٌة، وحقيقٌة بال شريعٍة باطلٌة         



  )٢٢( 

   )١(الفقيه المقدم والشيخ سفيان اليمني 
وأثناء هذه املرحلة َقِدَم الشيُخ سفيان اليمين لزيارة حضرموت،         

ل ترمي، واجتمع بكثٍري من صلحائها وعلمائها وألزمـوه أن          نـزو
                                                                                                                             

 .٩٠للدكتور يوسف زيدان ص ))وحتقيق ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين 

عاملًا فاضًال عارفًا اشتغل يف بداياته بالعلم اشتغاًال كليًا، وتـرجم لـه             كان فقيهًا   ) ١(
أبوحممـد  [ حتت عنوان    - مطبوع   - ١٤٦ص ))طبقات اخلواص    ((الشرجي يف   

أبـني  وهي إشارٌة إىل بلده الذي ولد ا، وهي مدينة          ] سفيان بن عبدالّله األبيين   
نيب صلى اهللا عليه وآله وسلم      شرقي عدن، وأما نسبه فيؤخذ منها أنه ينتهي إىل ال         

 : كما صرح هو به يف قصيدة له يقول فيها 
ــادِ   َسَلْكُت ُمتابعـًا آثـاَر َجـّدي       ــَشفَِّع يف اَملع ــٍد اُمل  حمم

الفرائـد   ((وقد ترجم له السيد حامد احلداد  ترمجة موجزة طبعت مساهـا             
 ))اقبه الكربى   من ((ونقل فيها نقال عن كتاب      ،   ))احلسان يف مناقب الشيخ سفيان      

املفقود أن الشيخ سفيان رحل إىل املغرب لطلب العلم وأخذ الطريقة عن اإلمـام              
: مصنفاته وأثىن عليه كثريًا، وقال    أيب مدين، وقد ذكره اإلمام اليافعي يف كثري من          

وأما وصوله إىل مصر فقد بلغين أنه إمنا سافر إليها ليحضر اجلهاد بدمياط وكـان               
كثرة رحالت الشيخ سفيان إىل كثري      : ويقول عنه أيضا    . يده  فتح املسلمني على    

من البلدان يف بدايته ويف ايته ال يشك يف كثرة من أخذ عنهم ومن أخذوا عنـه         
 . النـزر القليل  وإن مل حيفظ لنا التاريخ إال

 بلحج وتربته هناك من الترب املـشهورة        ٦٠٢وقد تويف الشيخ سفيان سنة      
 .  وتقام له زيارة مشهورة يف ربيع األول كل عام املقصودة بالزيارة، 



  )٢٣( 

لوا أصلحوا جماري املـاء وُطُرَقـه،       نـزا: يستسقي م، فقال هلم   
ري أرضهم وسواقي بساتينهم وحدائق     فخرجوا فإذا السبيل يف جما    

 .خنلهم كرامًة من الّله تعاىل للشيخ سفيان اليمين

واجتمع الشيخ سفيان يف تلك الزيارة بالفقيه املقدم حممد بـن           
علي وهو إذ ذاك يف أول فتحه ومبتدأ ظهور حاله، فحصلت بينهما            
مذكراٌت وانبساطاٌت، واستمد كل منهما من اآلخر مددًا عظيمًا،         

 ملا َرَحَل الشيُخ سفياُن أرسل إليه الفقيه املقدم كتابًا يشتمل على            مث
لوامٍع من النور املكنون، فلما وقف عليه الشيخ سـفيان قـال يف             

إنَّ هذا شيٌء مل     ((: جوابه إىل الفقيه كالمًا المعًا معناه أو قريٌب منه          
 ))نعرفه، ومقاٌم مل نبلغه 

)١(. 

                                                           
طرفًا كبريًا يف مساحة التراجم، واملقصود ـا         ))إشكال احلال    ((أخذت مسألة   )  ١(

حديث الويل يف أدق مسائل احلقائق أو الكالم عن كـشوفاٍت جليـٍة وأنـواٍر               
مع كثرة  وعوارَض نورانيٍة ومناماٍت وغِري ذلك تظهر للمرء مع بدايات سلوكه و          

فو من الكثافـات البـشرية      الصيام واألوراد والعبادات، حبيث تسمو النفس وتص      
 .لعدم معرفتهم ا  ))أحواًال مشكلًة عند الناس  (( فُتْبِرُز هذه الرياضاُت ،املعتادة

أما األولياء والعلماء فال جيزمون فيها حباٍل قاطٍع خشيَة التلبيس، كما هـو             
والشيخ سفيان اليمين يف حال الفقيه املقدم، وأضاف        قول الشيخ سعد  الظفاري      

إن ثالثًة مـن الرجـال اشـتهروا يف    : حكاية قال فيها   ))العقد النبوي ((صاحب  



  )٢٤( 

م استغرقته األحوال من جهة، وشغله      ويبدو أن اإلمام الفقيه املقد    
القلق من جمرى الصراع الدموي يف ساحة األمة علـى املناصـب            

                                                                                                                             
حضرموت، وهم الفقيه املقدم والشيخ عبد الّله بن إبراهيم قشري، ورجل غريب،            

ذاك وأشكل حاهلم على الناس، فسافر بعض املشايخ إىل الغيث ابن مجيل وهو إذ              
أما الفقيه حممد بن علي باعلوي فما وصلنا إىل درجِته          : ببيت عطاء، وسأله فقال   

حىت َنِصَفها لك، وأما الشيخ أبوُقشري فرجل صاحل، وأما الرجل الغريب فلـيس             
  .٣٠١ص ))العقد النبوي  ((اهـ من . على شيٍء 

 املعارضَني   إشارًة بينًة ملوقف أحد املؤلِّفنيَ     ٢٧٤ ص )) العقد النبوي    ((وذكر  
فليت شعري ماذا يقول مـصنِّف       ((: ملا ظهر من أحوال الفقيه يف بداية سلوكه         

مبا أمد الّله الشيخ القطب الفقيه حممد بن علي بـاعلوي يف             ))حتفة املريد ((كتاب  
هذه املدة املديدة والعمر الطويل من عظيم املدد يف كل َنَفس، وكيف يتجرأ على              

ه الرفيع العلي وشامخ عايل مقامه السامي، ولقد خبط يف          الفقيه وَيُغضُّ من منصب   
 . ))ذلك خبط عشواء، وَجُسَر بالكالم وجترأ 

من باب اخلوف والـشك مـن       ((وكل هذا االعتراض واإلشكال إمنا كان       
يف بداية أمر ظهور األحوال على سيدنا اإلمام الفقيه املقدم، مث ملا ثبـت               ))التلبيس

مُة املنهج وصدُق التوجه يف سلوك ذلك اإلمام، وبـرزت          للُمعاِرِض واملوافِق سال  
الرباهني دالًة مبا ال يقتضي الشك أن الفقيه املقدم قد بلغ رتبة اليقني الكامـل يف                
علمي الظاهر والباطن، وبلغ رتبة االجتهاد وارتقى جبدارة إىل مرتبة اإلحـسان ؛             

يق الفقر إىل الّله    سلم له أهل عصره وسار م مسرية االنعطاف الفكري على طر          
 .تعاىل، وترك دعوة املناصب والرياسات 



  )٢٥( 

واملراتب من جهة أخرى، وخشي من انفالت األمور يف أهله وذويه           
وبين عمومته إىل تياراٍت ُتفَرُض عليهم يف جمرى احلياة االجتماعية،          

 .مر إىل جمرى احلياة فعقد أمرًا يف نفسه وبدأ يبين فكرِته ليربز  األ

  
  تْأسيس المدرسة الصوفية العلوية بحضرموت 

كان القرن السادس اهلجري يزخر بالعديد من التيارات الفكرية         
ما بني حقٍّ وباطل، وذلك نتيجُة ما ولَّدته القرون السالفة من عهد            
صدر اإلسالم حىت ظهور املذهبية يف العـامل اإلسـالمي وظهـور        

قد َبَرَز يف هذه املرحلة من املـذاهب الفقهيـة          املدارس الصوفية، و  
مذهُب اإلمام الشافعي حبضرموت ونواحيها، بينما ساد املـذهب         
الزيدي يف صنعاء وما حوهلا، وساد أيضا يف حـضرموت منـهج            

 .األشاعرة يف االعتقاد وَضُعَف أثر اخلوارج ودعوم اإلباضية 

من عصر الصدر األول أما التصوف فقد انتقل عرب مراحِل َتَكوُِّنِه       
من مرحلة األفراد والشخوص، ليصبَح مع مطلع القـرن الـسادس           
فكرًا مزامحًا للمدارس املنتشرة يف العامل اإلسالمي، حيمل أطروحـًة          

 . فكريًة هلا وزُنها يف معطيات األفكار والرَُّؤى والتوجهات 



  )٢٦( 

وتتلخص املدارس الصوفية خالل مرحلة ظهور الفقيه املقدم إىل         
 : ستني عامليتني مدر

 املدرسة الصوفية القادرية يف املشرق : األوىل 
  املتوىف   )١(وتنتمي هذه املدرسة للشيخ الكبري عبد القادر اجليالين       

 الذي انتهت إليه الرئاسة يف علوم الطريق وشرح أحوال          ٥٦١سنة  

                                                           
وهو السيد الشريف القطب عبد القادر ابن أيب صاحل موسى ِجْنِكي ُدوْست ابـن              ) ١(

أيب عبدالّله بن حيىي الزاهد بن حممد بن داود بن موسى بن عبدالّله بـن موسـى                 
 لسبط ابن أمـري املـؤمنني      اَجلون ابن عبدالّله احملض ابن احلسن املثىن بن احلسن ا         

علي بن أيب طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الّله َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلـى آِلـِه                
 . وَسلََّم 

 ِجبيالن، ودخل بغداد وهو ابن مثانية عـشر         ٤٧١ وقيل سنة    ٤٧٠ُولد سنة   
بني سنة، وبدأ الطريق إىل الّله متجردًا سائحًا جياهد نفسه ىف العبادات والطاعات             

صياٍم وقياٍم وترويٍض للنفس على أصعب األمور حىت ظهرْت عليه آثاُر النورانيـة             
 . ومثرُة ااهدات القلبية والقالبية، وحصلت له مجلٌة من الكشوفات 

وكان له أخٌذ تامٌّ يف علوم اإلسالم فقهًا وعقائَد وأصوًال وحديثًا وغَريهـا             
 الوفا علي بن عقيل وأبو اخلطـاب        على مجلٍة من علماء عصره، منهم الشيخ أبو       

حمفوظ بن أمحد وأبو احلسني حممد ابن القاضي أيب يعلى وأبو سعيد املبارك بـن               
علي املخزومي، واستمع احلديث النبوي من مجاعة منهم أبو غالب حممـد بـن              
احلسن الباقالين وحممد بن عبدالكرمي وحممد بن علي ميمون وأمحد بـن مظفـر              



  )٢٧( 

كما انتهت إليه تربية املريدين بالعراق، وتتلمذ له خلٌق كثٌري          . القوم  
 منه اخلرقة خالئُق ال ُيْحَصوَن، وإليه يرجع مجهـور شـيوخ       ولبس
   .)١(اليمن

                                                                                                                             
ي وعلي بن أمحد الكرخي وإمساعيل بن أمحد األصـفهاين          وجعفر بن أمحد القار   

. وعبد القادر بن حممد وعمر بن عبد الرمحن وهبة الّله وحممد اهلامشي وغريهـم               
 . وقرأ األدب على ابن حيي زكريا بن علي التربيزي 

وصحب الشيخ  العارف بالّله محاد بن مسلم الدَّبَّاس وأخـذ عنـه علـم               
أ الّله له الظهور وأجرى احلكمة على لـسانه، وَعَمـَر           الطريقة وتأدب به، مث هي    

مدرسَة أستاذه أيب سعيد املخزومي ووسعها وتصدر للتـدريس ـا والفتـوى             
والوعظ، وقصده الطلبة من كـل مكـان وانتـهت إليـه تربيـة املريـدين                

. بالعراق،وُسلمت إليه َأِزمَُّة املعارِف، فأصبح مرجع العـصر وقطـب الزمـان             
موضـح  ((و   ))بإمام الفـريقني  (( مفيدًة وأملى فوائَد عديدًة، وُلقب       وصنَّف كتباً 

شـرح  ((اهـ بتصرف واختصار عن     .  وإليه يرجع سند شيوخ اليمن       ،))الطريقني
 .   الطبعة العصرية، حلب ٥٥٥- ٥٥٠ ص ))العينية

اجلـزء اللطيـف يف      ((قال اإلمام أبوبكر العدين ابن عبدالّله العيدروس يف كتابه          ) ١(
فإنه كان الغالب على أهل الـيمن ومناسـبهم          (( : ١٦ص ))لتحكيم الشريف   ا

املشهورة انتماؤهم إىل الشيخ عبدالقادر ما خال الَفذِّ القليل كالسادة األشراف آل            
باعلوي وآل العمودي، وسيدي الوايل العارف ذو األحوال واملعـارف القطـب      

ه ممـا اشـتهر إىل الـشيخ أيب        الغوث الشيخ جوهر العدين نفع الّله به، فإن نسبت        
 .  واملناسب مجع منسب وهو طريق اتصال السند،))مدين،وكذلك جد آل بامعبد 



  )٢٨( 

 املدرسة الشعيبية يف املغرب : الثانية 

 )١(وهي املدرسة الصوفية املنسوبة للشيخ الكبري أيب َمْدَين شعيبٍ        
، الذي ٥٨٠التِِّلمساّين املغرّيب املتوىف بِتِلْمساَن من أرض املغرب سنة        

لقوم ورئاسة طريقهم، وأحد الذين أظهر الّله م        انتهت إليه علوم ا   
فنوَن احلكمة وأسراَر املعارف يف أرض املغرب، أخذ عنه كـثريون           

 .وخترج به مجاعٌة من األكابر وانعقد اإلمجاع على فضله 

                                                           
هو الشيخ اإلمام أبومدين شعيب بن احلسن أو احلسني املغريب نـسبة إىل جهـة               ) ١(

 الـشيخ  :  أي -الغرب، وكنيته أبومدين، وولده َمدَيُن مدفون مبصر، أمـا هـو            
سان من أرض املغرب، كان أحد أوتاد املغـرب وأقطابـه            مدفون بِتِلم  -شعيب  

وأركان هذا الشان، خترج به مجاعة من األكابر وتتلمذ له خالئـق مـن أهـل                
الطريق، وإليه تنتسب الطريقة العلوية حبضرموت، أي أا يف أحـد أسـانيدها             

 ))شرح العينية ((انتهى عن   . الصوفية متصلة به، كما سيأيت يف الحق هذا الكتاب          
 . بتصرف واختصار ٥٦٨ص

وهـو  :  فقال   ٥١٩ للسيد باهارون ص   ))ُأْنِس السَّاِلِكني    ((وأضاف كتاب   
أحد من مجع الّله له بني علمي الشريعة واحلقيقة، فأفىت يف بالد املغـرب علـى                
مذهب اإلمام مالك رضي الّله عنه،وناظر وأملى، وأخذ عنه مجلة مـن رجـال              

 . املغرب 



  )٢٩( 

  ية بالفقيه المقدم وارتباطه بالطريقة الشعيبية المغر
 التحـوالت   َمبْعِزٍل عـن   ))هذه املرحلة    ((مل تكن حضرموت يف     

 واألحداث اجلارية يف العامل اإلسالمي، وما يدور فيها من صـراع          
فكري واجتماعي، بل كان واقُع الزمان وأحواُله السياسيُة ُمـْسِهمًا   
إىل حدٍّ كبٍري يف ظهور املدارس الصوفية، وهي اليت متثل انعكاسـًا            

ـ            ه حتميًا لذلك الواقع ومعطياته، وكما أشرنا آنفًا أّن ذهـَن الفقي
املقدم قد انقدح بأمِر ضرورِة التحوِل املنهجي ملا تقتضيه املـصلحة           
الالزمة القائمة، ليس يف الواقع احلضرمي فحسب وإمنـا يف العـامل    

 .اإلسالمي كله

 

ومل يكن هناك من خمرٍج مالئٍم بعد التقصي والدراسة الواعيـة           
أخالقيًا عند اإلمام الفقيه املقدم غُري األخذ بالطريق الصويف منهجًا          

وموقفًا سياسيًا أمام املواقف الفكرية األخـرى، ولقـد كانـت           
حضرموت يف تلك  اآلونة تزخر بنشاٍط علميٍّ وعملـيٍّ زاخـٍر،            
وكان الفقهاء واحملدثون واألصوليون هم املتصدرون يف منابر العلم         
والتعليم وعلى املنابر اإلسالمية، ومل يكن الفقيه املقدم منعزًال عنهم          

 يف مقدمِة تالميذ الفقيه العالمة الشيخ علـي بـن أمحـد             بل كان 



  )٣٠( 

بامروان جالسًا بني يديه وعلى َفِخِذه سالُحه ؛ حيث كان قلـب            
الفقيه مفعمًا بآثار التعبد وااهدة يف ذات الّله اليت ألزم ا نفـسه             

أنوارها، فكان يزعجه من أقرانه وجلسائه ما يسمعه         وأشرقت عليه 
لقه طوُل اجلـدل الفقهـيِّ الَفَرِضـيِّ        ، ويق من خوٍض فيما ال يعين    

اجلفـاف العلمـي يف     اَملُشوب باالنفعاالت النفسية، ويستـشعر      
النصوص إذا مل تنعكس سلوكياُتها العليا على أهلها ؛ ولكن األدب           
الذي ترىب عليه واألخالق اليت حتّلى ا متنعه من االعتراض على مثل     

 .شهود اخلصوصياتهذه البشريات، ويكتفي من ذلك كله ب
 

ويبدو أن أخبار هذا اإلمام ومكانته العلمية والعملية وتوجهاتـه          
الفكرية قد بلغت بواسطة املسافرين إىل خارج حضرموت وحتدث         

فما كان من الشيخ الكبِري صاحِب      . الناس بأحواله وشريف أقواله     
ِجباية الشيِخ أيب مدين شعيب شيِخ الطريقة الصوفية باملغرب، وهو          

طلع على جمريات األحداث ونشاط املدارس الفكرية يف عصره إال          امل
 وأمره  )١(أن دعا أحد كبار تالميذه وهو الشيخ عبد الرمحن املقعد           

                                                           
 الرمحن إىل الطريقة الصوفية املغربيـة أخـذًا، وأمـا بلـده             ينتسب الشيخ عبد  ) ١(

مث إن الشيخ اإلمام    : مبا مثاله   ) ٤:٢( ))املشرع((فحضرموت كما ذكره صاحب     



  )٣١( 

: أن يدخل من املغرب إىل مكة، ومن مكة إىل حضرموت وقال له           
إنَّ لنا فيها أصحابًا، ِسْر إليهم وُخْذ عليهم عقَد التحكيم وُلـبَس            ((

 ))اِخلرقة
إنك متوت يف أثناء الطريق قبـل أن         ((: ، وقال فيما قال     )١(

                                                                                                                             
العارف بالّله تعاىل شعيبًا أبامدين ابن أيب احلسن التلمساين أرشد الشيخ اجلليـل             

ر تالميذ الشيخ أيب    عبد الرمحن بن حممد احلضرمي الشهري باملقعد، وكان من أكاب         
 .مدين 

 وهي لباٌس يوضع على املريد، ويرمز إىل َتَرسُّـِم       ،))خرقَة التصوف    ((يعين باخلرقة   ) ١(
احلامل له بِزيِّ الصوفية والدخوِل يف دائرم، وغرُضها حصوُل الربكـة وأخـذ             

 ،))ة  أصل اخلرق  ((العهد بالسند املتصل للِخرقة ظاهرًا وباطنًا، واختلف العلماء يف          
 ))ُشَعِب اإلميان  ((فالسيوطي ُيشُري يف استدالالته على أصلها مبا أخرجه البيهقي يف      

أن رجًال أتى عبد الّله بن عمر فسأله عـن طـرف            : عن طريق عطاٍء اُخلراساين     
إن رسول الّله َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلََّم بعث سِريًَّة           : العمامة، فقال ابن عمر   

َر عليها عبد الرمحن بن عوف وعقد لواًء وعلى عبدالرمحن عمامة كـرابيس             وَأمَّ
مصبوغة بسواد، فدعاه النيب َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلََّم فَحلَّ عمامته مث عّمه              

هكذا فاْعَتمَّ، فإنه أحسُن    : بيده، وُأَفضُِّل موضَع أربَع أصابع أو حنو ذلك، وقال          
 . فاالستدالل ذا اإللباس على اخلرقة أنسب : ام السيوطيُّوأمجل، قال اإلم

 ))اجلزء اللطيـف     ((وذكر اإلمام أبو بكر العدين ابن عبد الّله العيدوس يف           
: مسَندًا إىل أم خالد قالت       ))العوارف   ((بسنده إىل اإلمام السَّْهَرَوْرِدّي يف كتابه       

ِلِه وَسلََّم مياٍن فيها مخيصة سـوداء صـغرية         أتى النيب َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آ       ((
ما ترون ؟ أنكسوا هذه  ؟ فسكت القوم، فقال رسول الّله َصلَّى الّله َعَلْيِه               : فقال



  )٣٢( 

 فأرسل إليهم َمن يأخذ عليهم عقد التحكيم ولـبس          )١(تصل إليهم 
                                                                                                                             

ِاْبَلـْي  : فُأِتَي يب، فألبسنيها بيده وقال      : ائتوين بأم خالد، قالت     : وَعَلى آِلِه وَسلَّمَ  
: َلَمني يف اخلميصة أصفر وأمحر ويقول       وَأْخِلِقي، يقوهلا مرتني، وجعل ينظر إىل عَ      

اجلـزء  ((اهــ   .  والسناء هو احلسن بلسان احلبشة       ،))هذا سناء   ..  يا أم خالد   ((
 . ، اموعة العيدروسية، وفيها زيادة إيضاح ٧-٦ص ))اللطيف

وإمنـا   ((:  قوله   ٢٢ عن التعريف باخلرقة ص    )) اجلزء اللطيف    ((وأضاف يف   
    وهي عبارٌة عن الطاقية والقميص والعمامة       -ذه التسمية     ُخصص ِإلباُس اخلرقة 

 ألن هذه   - ويصح عليه حكُم اإللباس    ْبٍسوالطيلسان وغري ذلك مما يقع به اسُم لُ       
  . ))األمساء تطلق باشتمال بركته، وأما إشارته فتقع على مجيع امللبوسات 

 من الناس، ومنهم    يتضح من خالل ضمري اجلمع أن الشيخ املقعد مرسٌل إىل مجلة          ) ١(
الفقيه املقدم، وأما اآلخرون فسيأتون يف سياق احلديث، ومما يستفاد منـا عـن              

حامِل رسالة الشيخ أيب مدين أنه حضرمي األصـل          ))عبدالرمحن املقعد ((شخصية  
واملولد واملنشأ، فال شك أنه من األفراد الذين عّرفوا الشيخ أبـا شـعيب عـن                

تاره ليكون سفريًا إليهم، وهذا ما يستفاد مـن         حضرموت ورجاهلا، ومن َثمَّ اخ    
وغُريه أن أخبار تـصوف      ))املشرع   ((قراءة نصوص التراجم حيث َلّمح صاحُب       

أهل حضرموت قبل جميء اخلرقة الشعيبية إليهم غُري خافيٍة على علماء املـشرق             
 واملغرب آنذاك، بل كانوا على علٍم بأحوال كلٍّ من الفقيـه املقـدم والـشيخ               

يف  ))مشول النظرة الصوفية     ((د بن عيسى العمودي وما كانا يتطلعان إليه من          سعي
أكد استعداَد الفقيِه    ))املشرع   ((ا من ذلك ، مع أن صاحب        مالواقع وعدم متكنه  

وملا علم األستاذ خبروج عبـد      : املقدِم وانتظاَره لذلك املبعوث املغريب حيث قال        
 .   مث علم مبوته فرجع الرمحن املقعد من تلمسان خرج للقائه



  )٣٣( 

 وأعطاه اخلرقة وأمره أن يعطيها األستاذ األعظـم، فلمـا            ))اخلرقة  
وصل الشيخ عبد الرمحن احلضرمي املعروف باملقعد إىل مكة املشرفة          

يخ عبدالّله الصاحل املغريب، وهـو مـن        حضرته الوفاة، فأوصى الش   
ستدخل مدينة تـرمي وجتـد       ((: تالمذته، وأعطاه اخلرقة، وقال له      

يقرأ على الفقيه علي بن أمحد بامروان،        ))حممد بن علي     ((الشريف  
فاْعَمْد إليه وَحكِّْمُه وَأْلِبْسُه هذه اخلرقـة، مثَّ اْذَهـْب إىل مدينـة             

  . )) عيسى العمودي فَحكِّْمُه إىل الشيخ سعيد بن))ِقيدون((

  

  مبعوث الشيخ شعيب في حضرموت 
خرج الشيُخ عبدالّله املغريبُّ من أرِض احلرمني الشريفني حـامًال          
معه آماَل مدرسٍة وَتَوجَُّه أجياٍل قاطعًا طريَقه من بـالٍد إىل بـالٍد             
خمترقًا أرض اليمن حىت وصل إىل حضرموت، وملا دخل إىل تـرمي            

َأيُّ جوهرٍة   : املقدم بني يدي شيخه بامروان، فقال له        وجد الفقيه   
                                                                                                                             

وجاء إىل الفقيه رجل من أهـل الـشام         ) : ٤: ٢(وجاء أيضا يف املشرع     
ما جئت إال ألجلك ؛ ولكين وجدت عبد الرمحن املقعد حائمـا علـى              : وقال

قلبك، فلو اجتمع أهل املشرق وأهل املغرب أن يفكوه من قلبك ما قدروا، فـإذا               
 . جاءك فتحكم له 



  )٣٤( 

التحكيم، وأخربه  : وما الثَّقُب ؟ قال   : فقال الفقيه ! أنت لو ُثِقَبْت ؟   
مبا أتى ألجله وأعلمه جبميع أمره، فرغب األستاذ باالحنياز إىل جنابه           
واالنتظام يف سلك أصحابه وزهد عن الرياسة واملناصب، ورأى أن          

 . ىل الّله حلاله مناسب حال الفقر إ

ومن هذا احلوار والتعليل املثبت بنصه يف كتب التراجم يـستفاد           
زهد الفقيه املقدم يف كافة مظاهر احلياة الفكرية والسياسية القائمة يف           
الواقع، وشعوره منذ جميء املبعوث املغريب بلحظة الفرج إلبراز مـا           

نائه مـن حالـة     كان يعتلج يف صدره من حتويل أسرته ومجاعته وأب        
فكرية واجتماعية إىل حالة أخرى هي أمله ورغبته منذ أمد بعيد، مل            
ينقصها غري وجود السند الذي يناصره ويدفع معه بالرغبة من الصدر           

 .  لقد كان يوم التحول موقفًا عظيما، وحدثًا جسيما.إىل حيز الواقع 

  

  رار التحول ونتائجه ق
 شعار التصوف ورمزه، وأخـذ      َلِبَس الفقيُه املقدم اخلرقة، وهي    

العهـَد   ((عليه الشيخ املغريب نيابًة عن الشيخ شـعيٍب أيب مـدين            



  )٣٥( 

 واخنلع الفقيه عما كان عليه، ولبس لبـاس الـصوفية           ،))والتحكيم  
 . )١(وأعلن موقفه على اجلميع 

وكانت نتيجُة إعالنه هذا املبدأ على اتمع رّدًا عنيفًا من أقرب           
 عليه، فقد ذكرْت كتب التراجم أن شيخه بامروان الناس أثرًا وتأثريًا

َأْذَهْبَت ُنوَرك وقد  ((: ملا رآه قد تغَري عما كان عليه قال له أمام املأل    
َرَجونا َأْن َتُكوَن كابِن َفْوَرك، واخترت طريق التصوف والفقر، وقد          

 .   ))كنَت َعِليَّ املقداِر والَقْدر 

كلماٌت عاتبٌة َأَضرُّ ِمْن َأَثِر النَّْقع  ؛        و. إا عباراٌت شديدُة الَوقع     
لكنَّ الفقيَه املقدَم مل يكن يف َتَحوُِّله ِمزاجيًا وال عاطفيًا، بل مل يكن             
يف هذا اإلعالن منطويًا حتت شعاراِت احلماس املنبعث من وجـود           

                                                           
على اختـاذ    ))آل البيت النبوي     ((ملوقف بدايًة جديدًة ملدى قوة      كان إعالن هذا ا   ) ١(

موقفهم يف كل ما يرونه مناسبًا ملصلحتهم الدينية والدنيوية، وعـدم انـصياعهم             
للواقع وال الذوبان فيه ولو كان هذا الواقع حيمل  أفضل الوسـائل الفكريـة يف                

 .وجهة نظر غريهم، وهذا ما يؤكد حقيقة قيادم لألمة  

ِعليـَة   ((واملتتبع هلذا املوقف الذي اختاره الفقيه جيد أنه يف موقفه مل ُيلـزم              
وال شيوخ املرحلة باتباعه واالنطواء حتت رايته وفكرته،بل اختذ القـراَر            ))القوم  

 . لينفصل مع أهله وبين عمومته عن منهجهم الفكري بأدٍب وُلطف 



  )٣٦( 

النصري أو املساند، وإمنا كان يتصرف بُتَؤَدٍة وَوْعٍي وِصْدِق َتَوجُّـٍه           
 :  ٍت، وهلذا رد على شيخه بامروان بقولهوَتَثبُّ

الفقُر فخري وبه أفتخر، وبه على النفس والشيطان أنتصر، وال           ((
 إنـه أول َنَفـٍس      ،))أتباعد عنكم إعراضا، وال َتَبدَّْلُت بكم ُمعتاضا        

ُصوّيف ُيعلن به الفقيُه موقَفه، ويعطي لشيخه ما جيب عليـه مـن             
ًا تعليَل أخِذه ملبدأ التصوف املعلـن ؛        االنطواء والتأدب، وُيربُز أيض   

لكنَّ الفقيه بامروان مل يعجبه موقف الفقيه املقدم وحتولـه املعلـن            
 . )١(فأعرض عنه وهجره إىل أن مات

                                                           
مصاحلة الفقيـه   (( من كتب التراجم حول     وغريها ))الغرر   ((و ))شرع  امل ((جاء يف   ) ١(

التقائهما يف منارة اجلامع عـشيَة وفـاِة         ((قصٌة ُتشري إىل     ))لبامروان وتساحمه منه    
بامروان وكان مؤذُن املسجد حاضرًا، فسمع الكالم بني الفقيه املقدم وبني الشيخ            

نصدقها إال   وحنن نؤمن بالكرامة و    ،))بامروان الذي متثلت روحه للفقيه بعد موته        
ألنه من اجلانب الشرعي الظاهر ال ُيبىن عليهـا حكـٌم         . أننا هنا مل ُنثِبْتها بُرمَِّتها      

معيَّن ؛ وألن موافقة الفقيه بامروان كانت الزمًة وضروريًة يف حياته، َأَما وقـد              
مضى الفقيه املقدم يف طريقه ومل يأخذ باًال بإعراِض شيخه حىت مات فال يترتب              

ر واملوافقة شيٌء جديٌد يف سري الطريق ذاا، وإمنا يترتب عليه جانٌب            على االعتذا 
 .أديبٌّ أخالقيٌّ بني مريٍد وشيِخه 



  )٣٧( 

ومنذ تلك اللحظة  بدأ الفقيه املقدم يضع األساسـات العمليـة            
ملنهجه ورؤيته اليت كان من قبل يفكر فيها، بينما توجه املبعـوث            

 . إىل وادي دوعن ليكمل رسالته اليت وكل ا املغريب

 الروايات يف أمساء األشخاص اللذين أخذ املغـريب         توقد اختلف 
فالذي ذكرته غـالــب    . عليهم العهد والتحكيم بوادي دوعن      

يدون وعمل  أنَّ املغريبَّ اجته إىل قَ     ))الغرر((و ))املشرع   ((التراجم ومنها   
ما عمله مع الفقيه املقدم مـن       مع الشيخ سعيد بن عيسى العمودي       

أخذ العهد والتحكيم ولبس اخلرقة، وأمجعت كافة التراجم علـى          
ذلك ، مث اختلفت يف حتديد بقية األفراد الذين أخذ عليهم العهـد             

إنه التقى بالشيخ بامحران صاحب ميفعة والـشيخ بـاعمر          : فقيل  
  . )١(صاحب ُعوَرة فأدخلهما يف سلك التصوف 

                                                           
 فوائد مهمة، فقال    - مطبوع   - ))عرائس الوجود ومرآة الشهود      ((ذكر صاحب   ) ١(

مث اجتـه إىل    : بعد أن ذكر أخذ الشيخ املغريب العهد والتحكيم على الفقيه املقدم            
وعن وسأل عن الشيخ سعيد العمودي، فُدلَّ عليه بناحية قيدون يرعـى            وادي د 

الغنم، فذهب إليه وأخذ العهد عليه، وألبسه خرقة التصوف، مث بقي الشيخ املغريب             
بوادي  ))أصبعون((يتنقل يف الوادي لنشر الطريقة وعلومها، واختار السكىن بقرية          

ة، وملا حضرته الوفاة أرسـل إىل     ُدوعن، وتزوج وأجنب بناٍت أنشأهنَّ نشأًة صاحل      
كبار مشايخ الطريق الذين أخذ عليهم العهد والتحكيم فجاؤوا إليه وسـألوه أن             



  )٣٨( 

لإلمام أيب   ))اجلزء اللطيف يف التحكيم الشريف       ((وجاء يف رسالة    
 مـن اموعـة     ٢٢٢بكر العدين ابن عبد الّلـه العيـدروس ص        

 :العيدروسية ذكر الشيخ بامعبد دون غريه فقال 

الشيخ العفيف عبد الّله الصاحل املغـريب وهـو الـذي أرسـله          
من أقصى املغرب لتحكيم ثالثة أولياء أكـابر بـأرض           ))مدينوأب((

رموت، وقال هلم أنتم ثالثة جواهر مل ُتثقب منهم الفقيه املقدم،           حض

                                                                                                                             
شيخكم بعـدي   : يستخلف من بعده شيخًا يرجعون إليه، فسكت طويال مث قال           

صاحب السبحة، وقد جعلت مرياثي بينكم أرباعا، وكان مرياثه سبحة وعكـازا            
 وبسطًة ودلقانا، وأوصى أن يكون الشيخ سعيد ويلَّ أمـر           وِقْدرًا ومشعًال وحبوةً  

بناته من بعده، فكان األمر كذلك، وملا تويف الشيخ املغريب ُقسمت التركة بـني              
 : احلاضرين من مشايخ الطريق فجاءت القسمة على النحو التايل 

 .  العكاز واملسبحة للفقيه املقدم -١
 . لعمودي  القدر واملشعل للشيخ سعيد بن عيسى ا-٢
 .  احلبوة والبسطة للشيخ بامحران صاحب ميفعة -٣
 .  الدلق للشيخ باعمر -٤

وذه القسمة صار مرجع اجلميع وشيخهم اإلمام الفقيه املقدم، وصار هـو            
أيضا واجهة التصوف ومؤسسه يف الوادي، وأعانه الشيخ سـعيد بـن عيـسى              

 ترمجة الشيخ سعيد بن     ((نقل بتصرف من    . انتهى  . العمودي وصار منطويا فيه     
 .ضمن هذه السلسلة لكاتب الترمجة، مطبوع ))عيسى العمودي 



  )٣٩( 

، ومنهم الويل كمال الدين     ٦٥٣وهو جد آل أيب علوي املتوىف سنة        
، ومنهم الـشيخ    ٦٧١الشيخ سعيد بن عيسى العمودي املتويف سنة        

  .)١(حممد بامعبد، وهو جد آل بامعبد 

ية املغربية بـدأت    وؤالء الشيوخ الذين ارتبطوا بالطريقة الشعيب     
مدرسة التصوف تشق طريقها يف وادي حضرموت، إال أن طبيعـة           
التربية اليت نشأ عليها هؤالء الشيوخ وخاصة الفقيه املقدم والـشيخ           
سعيد جعلت من تصوفهم تصوفًا خاصـًا غـَري متـأثٍر باملنـهج             

                                                           
 ومل يـشر إىل     ٣١٢ص ))طبقات اخلواص    ((الشيخ حممد بامعبد َتْرَجم له صاحبه       ) ١(

ُأنس السالكني يف مناقب     ((أخذه عن الشيخ الصاحل املغريب، وكذلك ذكره كتاب         
الشيخ الكبري صاحب السر الغزير     : ا مثاله    مب ٤٥٠للسيد باهاورن ص   ))الصاحلني  

حممد بامعبد، له كرامات ظاهرة، وأحوال باهرة، أذن له الشيخ سعيد العمـودي             
أن حيكم لنفسه دون باقي املشايخ إخل، وهذه العبارة تدل على أن الشيخ بامعبـد               

 . انتهى . من اآلخذين على الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 

، وأما  ٧٢٠ موضعًا يقال له رضوم وتويف سنة         ذكر أنه سكن   ٤٥٥ويف ص 
 خمطوط مبا   ٤٦٤ص ))أنس السالكني    ((فقد ذكره    ))صاحب عورة    ((الشيخ باعمر   

الشيخ باعمر صاحب عورة، له كرامات كثرية وبركات غزيـرة، وهـو            : مثاله  
 .       وأبوه أول من حكمه الشيخ عبد الّله الصاحل وقت أن جاء إىل حضرموت 



  )٤٠( 

الشعيـبـي وال بغريه يف كثري من املسائل واألمور ، وهـذا مـا             
 .  مدرسِة حضرموت عن غريها من املدارس يؤكد َتَفرَُّد

وقد يتساءل املرء إذا كان احلال كذلك فما فائدُة ارتباط الفقيه           
 املقدم والعمودي وغريهم بالشيخ شعيب أيب مدين بواسطة املغريب؟ 

واجلواب املالئم هو أن الفقيه املقدم مل بكن حباجـة إىل منـهج             
لكه منذ بدايته، وإمنا كان     يوجُِّهه ويهديه عندما اختار التصوف وس     

حمتاجًا إىل سنٍد اجتماعيٍّ وِجَهٍة عامليٍة ُتؤيد إعالنه ملنهجه وفكرتـه           
بني أنداده وأقرانه من أهل عصره، وقد وجدها يف ظـل تـزاحم             
املدارس والنحل، فأعلن صوفيته ؛ ولكْن بَنَفٍس َعَلـِوّي وسـلوٍك           

 .َسَلِفيٍّ نبوّي 

حممد بـن أمحـد الـشاطري يف        كتب السيد العالمُة املؤرخ       
وهكذا انتشر التصوف حبضرموت فيما بعد      ): ٢٥٤: ٢( ))األدوار((

 .ولكن بصورٍة مهذبٍة منتقاٍة وبعيدٍة عن الغلوِّ وجمانبة الشرع

تـاريخ   ((وكتب السيد العالمة املؤرخ صاحل بن علي احلامد يف          
 :))حضرموت



  )٤١( 

ٍب َرهباينٍّ  مل يكن التصوف حبضرموت مبالغًا فيه وال على أسلو        
جامٍد بالِغ اجلمود كشأنه يف بعض اجلهات األخرى، وإمنـا كـان        

فمع كونه يدعو إىل الزهادة يف مقام احلياة الـدنيا          . تصوفًا وسطًا   
وشهواا، فهو ال ينهى عن اختاذ األسباب والعمل بلزومات احلياة          

 . والتمسك بالفقه 

 األحفـاد   وهذا هو التفرد الذي توارثه العلويـون وأقـّر بـه          
 . الالحقون

إن أجدادنا  :  ))تاريخ حضرموت    ((وكتب السيد صاحل احلامد يف      
الصوفية مل يكونوا كما قد يظن م من التخلي عن األسباب وترك            
السعي على العيال، بل كانوا خبالف ذلك، إذ مل مينعهم التـصوف            
من عمارة واديهم بالزراعة وغرس النخيل حىت صار يف تلك العهود           

انًا َغّناء، فقد روى الثِّقات من املؤرِّخني أن األستاذ الفقيه املقدم           جن
ميأل من التمـر    :  أي    ))يرُزم   ((كان هو املثل األعلى يف ذلك، كان        

ثالمثئة وستني زيرًا كل عام من التمر الفاضل عما ُيـستهلك أيـام             
 . الرَُّطب، وينفق هذه التمور بعد ذلك على الفقراء  وذوي العسرة 

 : وكتب أيضًا السيد حممد أمحد الشاطري عنهم ما مثاله



  )٤٢( 

فالعلويون صوفيٌة إال أن تصوفهم مل يشغلهم عن إدارة شـؤوم           
االجتماعية فضًال عن العائلية، كَمن ُنِسب إليـه التـصوف مـن            

والعلويوَن صوفيٌة ُزّهاٌد ولكنَّ ُزهَدهم مل مينعهم     . الصحابة والتابعني   
ة من ُطُرِقها املشروعة إلنفاقهـا يف طعـاِم         ن مجع األموال الطائل   ع

الضيف وإكرامهم ويف بناء املساجد واألوقاف عليهـا ويف بنـاء           
السقايات واَملبارد، ويف إقامة املطابخ والزوايـا ويف نـشر العلـم            

 .  )١(والدعوة إىل الّله وإصالح ذاِت الَبِني والتصدق على احملاويج 

منهَج ِعلـٍم وَعَمـٍل      ((لالحقة  لقد أرسى الفقيه املقدم لألجيال ا     
تفَرد به اجلميع عن مدارس الواقع واخلارج ُمجلًة وتفصيًال، يؤيد هذا           

: القول ما كتبه اإلمام احلداد عن طريق السلف يف مكاتباته فقـال           
وأما طريُقنا فال حيتاج من حيث اإلمجال إىل شرٍح، وإمنا هـي يف             

وـذه اجلملـة    .  غري   الكتاب والسنة واالقتداء بالسلف الصاحل ال     
تفصيٌل يطول، ولو وجدنا َمن َصَدَق يف ِطْلَبِتـه ورغبِتـه وِجـدِِّه             
وتشمِريه كما ينبغي من أهل هذا الزمان كنا شرحنا هلـم علـى             
التفصيل وبّيّنا ما ُخيصُّ منها وما َيُعّم، وما هو األوىل بالبعض ومـا             

  .  ))هو األوىل بغريه 
                                                           

  . ٢١للحبيب حممد بن أمحد الشاطري ص ))سرية السلف   ((ضرة حما) ١(



  )٤٣( 

 عن سرية الفقيه املقدم خالل هذه       ونرى فيما كتبه أهل التراجم    
املرحلة خَري شاهٍد ومقاٍل على التوجه السليم واملقصد احلكيم الذي          

كان جمتهدًا كـل    : اختاره هذا اإلمام، فقد جاء يف ترمجته ما مثاله          
االجتهاد يف طاعاته وعباداته، يشغل اره بالتدريس مع صـيامه،          

 وجهرًا، إذا ما ختم ختمًة      ويقوم يف األسحار مواظبًا على قيامه سراً      
  .)١(شرع يف أخرى، وكان يتعبد الزمان الكثري يف شعب النَُّعري

واتفق أن ولده أمحد تبعه يف إحدى الليايل، فلما وصل الوادي ذكر            
الفقيه الّله بلسانه وجهر فردََّد صدى الذِّكِر لّله تعاىل كلُّ ما يف الوادي             

))  عليه حىت رجع أبوه إليه من شجٍر وحجٍر فَخرَّ الولد مغشيًا
)٢(.  

                                                           
 . هو ِشْعٌب خارج مدينة ترمي ) ١(

 ) . ٣ :٢(املشرع الرَِّوّي )  ٢(



  )٤٤( 

  زي الفقراء وآسر السيف
بدأ الفقيه املقدَّم منذ إعالن صوفيته يوجُِّه ِهمََّة أبنائه وأتباعه إىل           
االهتمام بالعلم والعمل وتصفية النفس وَكْبِح رعوناـا، وشـحذ          

 التالوة والقيام والـصيام     ةالوجدان بالذوق السليم املنبعث من كثر     
الطعام للفقراء واألرامل واأليتام، وكسر َسْوَرِة الـشهوات        وإطعام  

بااهدات واالبتعاد عن أهل اجلاهات والرياسات مع النصح هلـم          
باليت هي أحسن، وخمالطة البسطاء من العـوام وتلبيـة حاجـام            
ونصحهم وإرشادهم ودعوم لذكر الّله تعاىل يف السر والعالنيـة،          

يما بينهم من صلة األرحام والقيـام       وبث روح التحابب واملودة ف    
حبقوق اجلريان وزيارة املريض وتشييع اجلنائز والزيـارات يف ذات          
الّله، وعقد حلقات الذكر واالجتماع هلا، والتصدر لنـشر العلـم           
والدعوة إىل الّله تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة يف املدن والقـرى           

 .حوالوديان واجلبال، وخاصة عند َحَمَلة السال

ومل تكد الناس تألف هذه املعامالت األخالقية وتتأثر ا وتلتـف           
حول داعيتها يف جمالس السكينة واالطمئنان، حىت أعلن الفقيه املقدم          
أمام الناس قرارًا جديدًا وموقفًا سديدًا، كان اختاذ هذا القرار احلاسم           
إحدى مثرات جناح الدعوة الـصوفية املعلنـة يف واقـع اجلاهـات             



  )٤٥( 

اسات، وخاصة بعد أن قدم الشيخ سعيد بن عيسى العمـودي           والري
إىل ترمي وشد من أزر الدعوة ووطَّد هلـا وادي دوعـن ونواحيـه              
األخرى، ووضع يده يف يد الفقيه املقدم وانطوى فيه وتأدب له أمام            

وكان هذا القرار   . اخلاص والعام، واتفقا معا على قرار احلسم اجلديد         
 .  ومتمِّمًا لهمكمًِّال للموقف األوَّل

تـاج   ((كتب السيد املؤرخ علي بن حسني العطاس يف كتابـه           
 ))األعراس 

)١٩٩: ٢ ()١:( 
اعلم أن سيدنا الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي إمنا َتَزّيا           : فائدة

 :بزّي الفقراء وترك محل السالح الظاهر ألمور

حـوال  أنه دعا ألوالده بأن يكونوا من أهل املقامات واأل        : منها
 ((بالسالح الباطن الذي هو الربهان املبني احلاضر املعرب عن نفـسه            

فأصبحوا هم امللوك وهم أهل الشوكة واحلمايـة،         ))بسيف القدرة   
 :وقد أشار الشاعر بقوله 

 ِمَن اُملْلـِك إال إُمسـُه وِعقاُبـهُ     ُمُلوٌك على التحقيِق ليس ِلَغِريِهمْ    

                                                           
كتاب مطبوٌع طبعًة حجريًة مكوٌن من جزئني موضوعه ترمجٌة شـاملٌة للحبيـب             ) ١(

عـض  وتراجم شيوخه وعلماء وقته وب     ) ١٢٧٩ت  ( صاحل بن عبدالّله العطاس     
 .أحداث عصره 



  )٤٦( 

تعاىل أطلعه على أـم سـوف       أن الّله سبحانه و   : األمر الثاين 
يكثرون باجلهة احلضرمية، ودولُتها وقبائُلها وأهُل الشوكة فيها على         
غري قانون الشريعة، فإم يقتلون الربيَء بارم ويأخـذون مـال           
الربيء بذنب غريه، حىت إين رأيُت أمَر الـسلطنة والقبولـة مـن             

ّيًا على نـار    املشقاص إىل الطرية ومن الساحل إىل مأرب مجيَعه مبن        
 ألنه خمالف قانون الشريعة وموافق ألمر اجلاهلية اجلهـالء،       )١(جهنم

                                                           
هذه العبارات اليت نقلها احلبيب علي بن حسني العطاس يبدو أا منقولة من كالم              ) ١(

، وفيها ٣٢خمطوط ص ))الرياض املونقة  ((احلبيب علي بن حسن العطاس يف كتابه        
نظرُت يف َقْبَولة قبائل    : زياداٌت مفيدٌة ننقلها هنا إمتامًا للفائدة، قال رضي الّله عنه           

ل اجلهة احلضرمية املعروفني بني حدودها املرسية من الساحل إىل مأرب مـن             أه
املشقاص إىل الطرية فإذا هي مؤسسٌة على النار، وذلك بأم إذا قتل إنساٌن إنسانًا              
بادر أهل املقتول بطلب ثأرهم، فمن وجدوه من أهل القبائـل قتلـوه، وهـذه               

ة يقتلون النفس بالنفس، وهلذا اخلطر      الطريقة َأعظم من طريقة اجلاهلية ألن اجلاهلي      
العظيم واملورد الوضيم ترك سلفنا وساداتنا آل باعلوي محـل الـسالح فيهـا،              

 .فجزاهم الّله خريًا ال سيما سيُدنا الفقيه املقدم الذي هو يف كل خٍري مقدَّم

 ))آل البيـت     ((وهذا احلال الذي أشار إليه املؤلف من خطر محـل           : قلُت  

حي تلك البالد قد حصل ِعيانًا، ففي كثٍري من مناطق جنوب الـيمن             السالَح بنوا 
 ويف حروب أخـرى     ،ُقتل أبناء املهاجر يف معارك مع البادية بسبب محل السالح         

أنفِسهم ملا جاَوُروا البداوة وتقلدوا مثَلهم       ))آل البيت    ((جرت حروب طاحنة بني     



  )٤٧( 

فلو محل السالح أوالُد سيِدنا الفقيه املقدم يف حـضرموت لكـان            
منهم ألنفسهم اهلالُك، ولصاروا أعظَم ذنبًا من غريهم كما وقع فيه           

 .َمن َخَلَف سيَدنا الفقيه من أوالده وذويه

آخر هذا الزمان املشار إليـه بتـراكم الفـنت          أن  : األمر الثالث 
واملأمور فيه بكسر السيف نصًا من جد احلـسن كمـا صـح يف              

ستكون ِفـَتٌن    ((: قوله صلى الّله عليه وآله وسلم        ))صحيح مسلم ((
القاعُد فيها خٌري من القائم، والقائم خري من املاشي، واملاشي خـٌري            

لساعي، وَمن َتَشرََّف هلـا     فيها من املاشي، واملاشي فيها خٌري من ا       
تكـوُن   ((:  ويف رواية     ))تستشرْفه، وَمن َوَجَد منها َمْلَجًأ فْلَيُعْذ به        

 إىل ،))فتنٌة النائُم فيها خٌري من اليقظان، واليقظان فيها خري من القائم 
يعمد إىل سيفه فَيُدقُّ علـى       ((: أن قال صلى الّله عليه وآله وسلم        

شـرح صـحيح     ((ال اإلمام حميي الدين النووي يف        ق ،))َحدِِّه َحبَجر   
  : ))مسلم 

 أي عاِصمًا أو َموضعًا يلتجئ إليـه  ،))َمن َوَجَد ملجًأ    ((: أما قوله 
فليعتزل فيه، وأما قوله صلى الّله عليه       : أي ))فْلَيُعْذ به    ((ويعتزل فيه   

                                                                                                                             
 يف بالد العوالـق وغريهـا   األسلحَة مع اجلهل وترك العلم، وعاشْت أجياٌل منهم       
 .على العداوة واألخذ بالثأر والتربص ببعضهم البعض



  )٤٨( 

بياُن إىل آخره، فمعناه     ))القاعُد فيها خٌري من القائم       ((: وآله وسلم   
عظيِم خطرها واحلثُّ على جتنبها واهلرب منها ومـن التـسبب يف            
شيء منها، وإن شرَّها وفتنَتها تكون على حسب التعلق ا، وأمـا            

َيْعَمُد إىل سيِفه فيدقُّه على حدِّه        ((: قوله صلى الّله عليه وآله وسلم       
 علـى   فاملراُد كسُر السيف حقيقًة على ظاهر احلديث ِلَيُسدَّ        ))حبجر  

نفسه باَب هذا القتال، وقيل هو َجماٌز واُملراد ترك القتـال، واألول            
 .أصح 

 

   عيسى العموديالشيخ سعيد بن
ننقل يف تعريفنا هلذا الفصل ما قد تيسر لنا مجعه بفضل الّلـه يف              

 : ))ترمجة الشيخ سعيد بن عيسى العمودي((كتابنا 

لى املـشايخ   اشتهر بني الناس إطالق تسمية خزانة آل باعلوي ع        
آل عمودي منذ أن مت االحتاد الروحي بني الَعَلمِني الشهريين حامَلْي           

اإلمام واألستاذ األعظـم    .. ِلواِء الطريقة الصوفية حبضرموت كلها    
الفقيه املقدم والشيخ املبجل املكرم سعيد بن عيسى العمودي، وذه          

لـشيخ  األلفة الروحية والتحابب الذوقي يف ذات الّله تعاىل صـار ا          



  )٤٩( 

 لقراراِت ومواقِف سيِدنا الفقيه املقدم،      ًاسعيد بن عيسى رافدًا وسند    
بل كان الشيُخ سعيٌد الرافَد األساسيَّ واملعادَل املكمَل لتنفيِذ سيِدنا          

كرمٍز للتحـوِل مـن      ))بكسر السيف    ((الفقيِه املقدِم قراَره احلاسَم     
ىل طريق اخلمول   مظاهِر احلياة االجتماعية السائدِة يف ذلك العهد، إ       

وترك الرياسات، واالعتناء بديًال عن السيف بالعلم والعمل أساسًا         
 .للفكرة اجلديدة اليت اصطبغ ا َتَوجُُّهُه الروحي

الـشامل يف تـاريخ      ((ويعود أساس التنمية كما ذكرها كتاب       
))حضرموت

 من  -إىل الشيخ العمودي    :  أي   - إىل ما صار إليه      )١(
 ما حازه بربكة صحبته حـىت قـال احلبيـب          تراث الفقيه وسره و   

 : جعفر بن أمحد احلبشي يف قصيدة مدح فيها الشيخ سعيد
 َأْخَربْتنا ِبذا الثِّقـاُت ِشـفاها      ِفيِه َمْكُنوُن ِسرِّنا آِل علـوي     

                                                           
داد كتاٌب تارخييٌّ عامٌّ للسيد علوي بن طاهر احل        ))الشامل يف تاريخ حضرموت      (() ١(

ُطِبَع مرًة واحدًة ومل َتْكُمْل طباعته، وضاعْت كثٌري من أوراِقـه خـالل الطبـع               
لك بسبب احلرب اليت أشعلها اهلولنديون يف       خصوصًا يف وسط الكتاب وآخره وذ     

جاوه، وكان الكتاب آنذاك حتت الطبع واستطاع البعض أن حيتفظ منه ما بقـي              
 .إىل اآلن



  )٥٠( 

ع بـالعلويني إىل اجلهـل      نـزوال يعين هذا أن الفقيه املقدم قد        
 بعض األحفاد، وإمنا كان     والضََّعة عندما أخذ ذا الطريق كما َيُظنُّ      

 .أحدمها سياسي، واآلخر ديين واجتماعي: للفقيه هدفان أساسيان 

فاهلدف السياسي ّخلصه لنا السيد املؤرخ حممـد بـن أمحـد            
كـان اُحلّكـام الـسياسيون      : فقال   ))أدوار التاريخ ((الشاطري يف   

 حبضرموت يف عصره وفيما قبَله ينظرون إىل العلويني نظرًة ينافسون         
فيها عليهم املكانَة اليت حيتلوا يف القلوب وَخيَشوَن من شـعبيتهم           
على ُمْلِكهم فُيحيطوم بسياٍج من الرقابة ويضيقون عليهم اخلناق،         
وهو نفس ما جرى وجيري مع آبائهم وإخوام العلويني من بـين            
أمية وبين العباس واحلكام اآلخرين، وقد عرف الفقيه املقدم بنفسه          

 يف أسرته، فقد اضُطرَّ جدُّه صاحُب ِمرباٍط إىل اهلجـرة           كلَّ ذلك 
نتيجَة تلك املضايقة، كما شاهد بنفسه ما القاه عمه علوي شـقيق         

 .أبيه من آالِم السُّمِّ الذي َدسَّه له حاكُم ترٍمي القحطاين

وهلذا فإن َتَقلَُّد السالِح معناه إذ ذاك يف نظر اآلخرين املسلحني           
قابلة، وال بد من االصطدام يومًا بني الِقْرِن وِقرِنه         االستعداد هلم وامل  

مث بني األبناء كما بني اآلباء عداوٌة متوارثٌة وأخٌذ بالثأر مستمرٌّ كما            
فرأى الفقيُه املقدُم البعيُد النظِر القضاَء علـى        . هو واقع بني القبائل   



  )٥١( 

الشر من جذوره، واختياَر طريقِة التصوف املعتدل، وَحَمَل بيـده          
ّكاَز الذي يرمز إىل التصوف بدًال عن السيف الذي يرمز وقتئـذ            الُع

 .)١(إىل النهب والسلب واإلجرام وطلب احلكم والثأر واالنتقام

وأما اهلدف الديين واالجتماعي فهي كما بينه املؤرخ الشاطري         
 : بقوله))األدوار((أيضا يف 

بـل  َع الـسالح    نـزمما أمجعْت عليه املصادُر أن الفقيه املقدم        
عه ليقضَي على الَقَبِليَّـة،     نـزوكسر سيفه، ودعا قوًال وعمًال إىل       

وبرهَن فعًال على وجوب التعايِش السلميِّ واألخـوَِّة اإلسـالمية          
واملذهبيِة والوطنيِة بني قبائل الشعب وقطاعاته، وعلى أن سـالح          
العلم واإلميان واألخالق هو أقوى األسلحة يف اتمع وأمضاها يف          

 .)٢(األمة وتوجيهها إىل حياة السعادة واخلري والتقدمقيادة 

ومن هذا املضمار احليوي كان موقف الفقيه املقدم موقفًا هامـًا           
ومصرييًا شجاعًا، وكان أيضا موقُف الشيخ سـعيد بـن عيـسى            

                                                           
 ) . ٣٠٥-٣٠٤: ٢ ()) أدوار التاريخ (( ) ١(

 ) . ٣٠٤: ٢(املصدر السابق ) ٢(



  )٥٢( 

العمودي يف مساندة القرار ال َيِقلُّ شجاعًة وأمهيًة عـن صـاحب            
 .القرار ذاته

جزاء السيف املكسور ال تزال حمفوظًة      وتشري كتب التاريخ أن أ    
 مع بعض آثار الفقيه      ))آل العمودي    ((منذ ذلك احلني لدى املشايخ      

األخرى اليت آَلْت إىل الشيخ بوصيٍة من الفقيه املقدم عند وفاته كما            
هي عادة الصوفية يف مرض املوت يوصون ألبنائهم ومريديهم بشيٍء          

هم واخلالفة، وال زالـت هـذه       من اللباس وغريه إشارًة للوراثة عن     
إىل اليوم حتت رعاية القـائمني        ))قيدون   ((البقايا واآلثار حمفوظة يف     

 . من أحفاده)١(على مقام وزاوية الشيخ سعيد بن عيسى العمودي

                                                           
ي يظهر أن   ُمسي الشيخ سعيد بالعمودي بعد أن محل راية التصوف يف الوادي، والذ           ) ١(

آل باعلوي يف ذلك العصر أطلقوا عليه التسمية تشريفًا له خالل إحدى زيـارام              
لشعب نيب الّله هود، وإىل ذلك تشري قصيدة اإلمام عبدالرمحن بن علي بن أيب بكر               

 : السكران يف قوله 
 وتسمى بالعمود والشيخ سعيد قد أسـقي عنـد الـنيب هـود          

 )) ومرآة الشهود يف ترمجة الشيخ سعيد       عرائس الوجود  ((أما صاحب كتاب    

فقد أشار إىل أنه ُلقِّب بالعمودي ملا كان رمحه الّله مكثرًا للصالة وحمافظًا عليها؛              
: إذ هي عماد الدين وأفضل ُقَرِب العبد يف حضرة املناجاة، بل ورد يف احلـديث              

وَد الـدين    فسمي الشيخ سعيٌد لذلك عم     ،))رأُس األمر اإلسالُم وعموُده الصالة      ((



  )٥٣( 

  ..وسلسلة الوصال..  تصال االأسانيد
من أهم ما يعتين به رجال العلم عمومًا مسألة األسانيد، وهـي            

يقِة العلِم وصورِته من جيل إىل جيل، وكل علٍم ال          أساُس بلوِغ حق  
يستند على تسلسٍل يف األخذ والرواية ُيَعدُّ علمًا مبتورا، وهلذا كان           

 .سلفنا الصاحل على غايِة االهتمام بأنسام وأسانيدهم 

واألسانيد عند السلف وسيلٌة ملعرفة األصل واملنشأ الذي يتصل         
 أو الصويف، وهي أيضًا َمْلَحُظ أماٍن       به العاِلم أو احملدث أو األصويل     

وَتَثبٍُّت من خطر التخبط واإلفك الذي ُيدخله الكاذبون يف عقـول           
الناس باسم العلم ورجاله، ومن ال َسَنَد له ال علم له ولو كان مـن    

 . أكثر الناس اطالعًا ومعرفًة 

ومن هذا املنحى اعتىن السلف بأسانيدهم اخلاصة وأسـانيدهم         
  .)١(كل الفنونالعامة يف 

                                                                                                                             
 . ))العمودي (( إىل  ))العماد((من حيث اصطالح أهل اجلهة بنقل 

اعتىن بعُض السلف حبضرموت جبمع األسانيد وطرق الرواية يف كل ما يتعلق بالقرآن             ) ١(
واحلديث والسرية والتصوف وغريها عرب طبقام، ومن أهم املؤلفات املتوفرة يف هذا            

  للسيد الشيخ علي بن أيب بكـر الـسكران          ))يد الطريقة الربقة املشيقة يف أسان   ((العلم  
 للـسيد أيب بكـر      )) اجلزء اللطيف يف التحكيم الشريف       ((مطبوع، و  ) ٨٩٥ت  ( 

 السلسلة  ((الذي نقلنا عنه يف هذا الكتاب مطبوع، و        ) ٩١٤ت  ( العدين العيدروس   



  )٥٤( 

                                                                                                                             
 دالّله العيـدروس    للحبيب شيخ بن عب    )) الطراز املعلم    (( واملسماة أيضا    ))العيدروسية  

 النفحة القدوسية بواسطة    ((خمطوط يف ثالثة جملدات ضخام، وكذلك        ) ٩٩٠ت  ( 
مجع فيها أسانيد    ) ١٢٠٥ت  (  للسيد حممد مرتضى الزبيدي      ))الَبضعة العيدروسية   

بعد أن أشار عليـه      ) ١١٩٢ت  ( شيخه السيد عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس       
  للـشيخ عبدالّلـه بـن أمحـد باسـودان           ))رارفيض األس ((بذلك خمطوط، ومثله    

 نتيجة (( ) ١٢٢٢ت ( خمطوط، وثبت احلبيب شيخ بن حممد اجلفري ) ١٢١٣ت ( 
 )) كنـز الرباهني (( خمطوط، والثبت احلفيل    ))أشكال قضايا مسلك جوهر اجلواهرية      

 ) ١٣١٤ت ( له أيضًا مطبوع، وثبُت املسند احلبيب عيدروس بن عمـر احلبـشي          
ــرو ــة   ((ف املع ــت اَجلوهرّي ــِد اليواقي ــه  ))بِعق ــه ل ــوع، ومثل  ، مطب

 منحة الفتاح الفاطر يف أسـانيد       ((مطبوع، وكذا    )) عقود اآلل يف أسانيد الرجال       ((
  مطبوع، وكـذلك الثبـت البـديع ذي الـدوائر واملـشجرات             ))السادة األكابر   

مطبوع، وثبُت   ) ١٣٤١ت  ( للسيد احلبيب أيب بكر بن شهاب         ))العقود اللؤلؤية    ((
 العقد الفريد   ((خمطوط، وأيضًا    ) ١٣٤٦ت  ( املسند احلبيب حممد بن سامل السري       

 يف ضبط وتقييد ما وصل إليه اإلمام شيخ اإلسالم احلبيب أمحد بن حمـسن اهلـدار                
 للحبيب عبدالّله بـن أمحـد اهلـدار         ))صاحب املكال من األسانيد      ) ١٣٥٧ت  ( 

 ذكر فيه شـيوخه     - ) ١٣٦١ت  ( بن حسن عيديد    مطبوع، وثبت احلبيب حممد     
 )) حتفة املستفيد يف من أخذ عنهم حممد بن حسن عيديد            (( -الذين قاربوا األربعمئة    

 للمسند احلبيب سامل بن     )) منحة اإلله يف االتصال ببعض أولياه        ((خمطوط، وكذلك   
ن اخلاصـة   يف طريقه للطباعة، وغريها مما ال زال رهني اخلزائ         ) ١٣٧٨ت  ( حفيظ  

 . يسر الّله من يقوم بإخراجها 



  )٥٥( 

فقد وصـلت إىل سـيدنا       ))خرقة التصوف    ((وبالنسبة ألسانيد   
 )١())العقد النبـوي  ((اإلمام الفقيه املقدم من طريقني ذكرها صاحب        

 :مبا مثاله

واعلم أن النسبة املذكورة املباركة للـشيخ املـشهور، الفقيـه           
سب املذكور، يف لبس اخلرقة الشريفة، هلا طرٌق كثريٌة من جهة الك          

والظاهر، وطرٌق كثريٌة من اإلشارة والكشف الباهر، فمن طرقه من          
 :جهة الكسب املعتاد أنه لبس اخلرقة من طريقني 

هو الطريق الذي مل ُيشهر، وهو أن الفقيه تأدب         : الطريق األول 
بأدب أبيه الشيخ علي، وهو تأدب بأبيه الشيخ اإلمام احملقق واحلرب           

القدمية ابن الشيخ علي،     ))مبرباط ظفار    ((املدقق الشيخ حممد املقبور     
والفقيه حممد هو من مشايخ الشيخ سعيد بن علي والشيخ علي بن            
عبدالّله الظَّفاِرّياِن يف علم الشريعة، والشيُخ اإلماُم صاحُب مربـاط          

 تأدََّب بوالِده الشيِخ الشريِف السُّّين َعَلويِّ ابِن الـشيخ          )٢(املذكوُر  
 َقَسم، والشيُخ علوي بُن حممٍد تـأدََّب بأبيـه          علوي الشهري خباِلعِ  

الشيِخ الشريف حممِد بن َعَلِوّي، والشيخ حممد بن علوي ابن الشيخ           
                                                           

  .٢٧٩ ص)) العقد النبوي (() ١(

 .  هذه السلسلةوقد ترمجنا لإلمام صاحب مرباط ضمن) ٢(



  )٥٦( 

عبدالّله تأدََّب بأدب أبيه الشيخ احلبيب النسيب السُّينِّ َعَلِويِّ ابـن           
الشيخ ُعبيِدالّله ابن الشيخ أمحَد، والشيخ علوي بُن ُعبيدالّله تـأدَّب          

لشيخ الويل ُعبيدالّله ابن الشيخ أمحد بن عيسى، والشيخ عبيد          بأبيه ا 
 تأدَّب بوالده الشيِخ الكبري أمحد بن عيسى، وأمحد بن عيسى          )١(الّله  

 )٢(هذا، هو الذي خرج إىل حضرموت من البصرة، والشيخ أمحـد          
تأدب بأبيه الشيخ عيسى بن حممد ابن اإلمام علي الُعريـِضي ابـن             

 عيسى تأدب بوالده الشيخ حممد بن علي،        جعفر الصادق، والشيخ  
والشيخ حممد بن علي تأدب بأبيه الشيخ نور الدين علي العريضي،           
واإلمام العريضي تأدب بأدب والده اإلمام حممد الباقر، وحممد الباقر          
تأدب بوالده اإلمام علي زين العابدين، واإلمام علي زين العابـدين           

 الشهري اإلمـام احلـسني،      تأدب بوالده سبط الرسول جنل البتول     
واإلمام احلسني تأدب بوالده أمري املؤمنني علي كرم الّله وجهـه،           
واإلمام علي تأدب بالنيب صلى الّله عليه وآله وسلم، والنيب صـلى            

 .))َأدَّبين َربِّي فَأْحَسَن تأدييب ((: الّله عليه وآله وسلم يقول 

                                                           
 . بصري وعلوي وجديد ضمن هذه السلسلة: مع أبنائه الثالثةوقد ترمجنا له ) ١(

  .ضمن هذه السلسلةوقد ترمجنا له  )٢(



  )٥٧( 

 الفقيه املقـدم    وهو الطريق املشهور، فإن الشيخ    : الطريق الثاين 
لبس اخلرقة الشريفة من رسول الشيخ شعيب أيب مـدين بإذنـه،            
والشيخ أبو مدين أخذ اخلرقة من الشيخ أيب يعزى، وأخذ الـشيخ            
أبويعزى عن اإلمام أيب احلسني علي بن ِحْرِزِهم، وأخذ أبو احلسن           
املذكور عن اإلمام القاضي أيب بكر حممد بن عبدالّله بـن عـريب             

ّي، وأخذ القاضي اَملغاِفِرّي عن اإلمام حجة اإلسالم أيب حامد         اَملغاِفِر
الغزايل، وأخذ اإلمام الغزايل عن شيخه إمام احلرمني عن والده أيب            

، وأخذ  )١(حممد اجلويين، وأخذ اجلويين عن الشيخ أيب طالب املكي        
الشيخ أبو طالب املكي عن الشيخ الشِّْبِلي، وأخذ الـشبلي عـن            

سم اجلنيد، ولبس أبو القاسم اجلنيد من يـد خالـه           األستاذ أيب القا  
الشيخ َسِريُّ السَّقِطّي، ولبس الشيخ َسِريُّ السَّقِطّي من يد معروف          
الَكْرِخي، ولبس معروٌف الَكْرِخي من يد داود الطـائي، والـشيخ           
داود لبس من الشيخ حبيب العجمي، ولبس حبيب العجمي من يد           

بصري من يد علي بن أيب طالب،       احلسن الَبْصِري، ولبس احلسن ال    

                                                           
آخَر، حيث أخذ اإلمام الشريف علوي بن عبيد الّله بـن           وهنا تفرَّع سنُد اتصاٍل     ) ١(

قـوت   ((أمحد املهاجر عن الشيخ أيب طالب املكي وقرأ عليه يف علوم التـصوف             
 .مبكة املكرمة ))القلوب 



  )٥٨( 

وعلي بن أيب طالب عن النيب صلى الّله عليه وآله وسـلم، والـنيب              
صلى الّله عليه وآله وسلم أخذ عن جربيل عليه الـسالم وجربيـل            

 .أخذ عن الّله عز وجل

رضي الّله   ))آل البيت    ((والشيخ معروف طريق أخرى من جهة       
لي بن موسى تـأدب     عنه، تأدب بأدب موسى بن علي الرضا، وع       

بأدب والده موسى الكاظم، وموسى الكاظم تأدب بأبيـه جعفـر           
الصادق، وجعفر الصادق تأدب بأبيه حممد الباقر، وحممـد البـاقر           
تأدب بأبيه علي بن زين العابدين، وعلي بن زين العابدين تـأدب            
بأبيه سبط الرسول وَبضعته احلسني، واحلسني تأدب بأبيه اإلمـام          

الب كرم الّله وجهه، وعلي بن أيب طالـب تـأدب           علي بن أيب ط   
بأدب النيب صلى الّله عليه وآله وسلم، والنيب صلى الّله عليه وآلـه             

 ))أدبين ريب فأحسن تأدييب      ((: وسلم يقول   
انتهى ما ذكـره    .   )١(

 . ))العقد النبوي ((صاحب 

                                                           
 :عند سادتنا العلويني ))سند اخلرقة الصوفية  ((مطلٌب يف حتقيق ) ١(

اجلزء اللطيف  (( يف كتابه كتب اإلمام أبو بكر العدين ابن عبد الّله العيدروس     
ومما أخربين  : مبا مثاله    ))اموعة العيدروسية (( من   ٦-٥ص ))يف التحكيم الشريف    

به شيخي اإلمام العامل العامل العالمة مجال الدين حممد بن عبد الرمحن السََّخاوي             



  )٥٩( 

                                                                                                                             
ه  قال يف كتاب   - أعين السخاوي    - إجازَة مكاتبٍة بيين وبينه      - وكال روايتيه منه     -

 ))باملقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلـسنة            ((املوسوم  

حديث لبس اخلرقة الصوفية وكون احلسن البصري لبسها من علي بن أيب طالب             
 : رضي الّله عنه 

وهو احلافظ ابـن    -قال ابن دحية وابن صالح أنه باطل، وكذا قال شيخنا           
 ثبت، ومل يرد فيه حـديث صـحيح وال           أنه ليس يف شيء من طرقها ما       -حجر

حسن وال ضعيف أن النيب صلى الّله عليه وآله وسلم لبس اخلرقة على الـصورة               
املتعارف ا بني الصوفية ألحد من أصحابه، وال أمر أحدًا من أصـحابه بفعـل               

 .ذلك، وكل ما يروى يف ذلك صرحيا فباطل

إنَّ عليًا ألـبس     (( : مث إن الكذب املفترى قول من قال       ((: وقال السخاوي   
 فإن أئمة احلديث مل يثبتوا للحسن البصري من علـيٍّ           ،))اخلرقة احلسَن البصري    

 .مساعًا فضًال عن أن يلبسه اخلرقة، ومل ينفرد شيخنا ذا بل سبقه إليه مجاعة 

ال يصح ُلبُس احلسِن الَبْصري من علي رضي الّله         : وقال أيضا بعض الفقهاء     
 وهو من أكابر األئمة     -  ))ذيب التهذيب ((إال أنه نقل الذهيب يف      عنه فإنه ما رآه     

 أن احلسن البصري ولد لسنتِني َبِقَيتا من خالفة عمـر           -احملدثني وحفاظ احملققني    
ورأى عثمان وعليًا وطلحة، وحضر يوم الدار يف قصة عثمان، وعمره أربع عشر             

ني وستة أشهر وأربعة    سنة، ولقد صدق ألن خالفة عمر رضي الّله عنه عشر سن          
أيام وخالفة عثمان رضي الّله عنه أحد عشر سنة وإحدى عشر شـهرا ومثانيـة               

 .عشر يوما 

إن احلسن البصري روى عن عثمان وعلي وعمران ابن         : وقال الذهيب أيضا    



  )٦٠( 

                                                                                                                             
احلصني ومعقل بن يسار وأبا بكر وأباموسى األشعري وابن عباس وعمرو بـن             

مر وخلقًا كثريًا من العلماء رضي الّلـه عنـهم          تغلب وجندب بن عبد الّله بن ع      
 . أمجعني 

ومما يؤيد قول القائلني برؤية احلسن البصري عليًا رضي الّله عنه مـا     : قلُت  
املكىن بأعجوبـة    ))اإلحياء   ((نقله اإلمام شيخ اإلسالم أبو حامد الغزايل يف كتابه          

ملسجد وأورد ما صدر من     الزمان َلمَّا ذكر َي السلف عن اجللوس للُقّصاص يف ا         
السلف يف حقهم فذكر أن عليًا رضي الّله عنه أخرج الُقّصاص من جامع البصرة،              

 .فلما مسع كالم احلسن البصري مل ُيخرْجُه ؛ إذ كان يتكلم يف علم

 .وهذا دليل على رؤية احلسن البصري لعلي : قلُت

 شـيخنا   وإن مل يثبت فيها حديٌث صحيٌح على ما ذكـره    -وعلى احلقيقة   
 فإا بدعة حسنُة القصد فيها صحبٌة ألولياء الّله         -السخاوي ومجاعة من احلفاظ     

وإظهاُر شعاِر الفقر، وإن مل يرد يف كيفية اخلرقة فقد ورد ما يؤيد الصحبة كمـا                
اشتهر عنه صلى الّله عليه وآله وسلم يف املبايعة ألصحابه من الرجال والنـساء،              

اهـ عن  .  ))العوارف ((ُه املبايعة كما ذكره صاحب      والتحكيم يف حق الفقري ِشبْ    
  .٧-٦ص ))اجلزء اللطيف  ((

البحَث حول اخلرقـة وُلْبـِسها       ))اجلزء اللطيف    ((ووسع اإلمام العدين يف     
 ))اجلزء اللطيف    (( من   ٨-٦وكذلك التحكيم مبا يفيد الراغب من فوائد حبثه ص        

ب عن إلباس املشايخ للخرقـة      فكت ))اموعة العيدروسية    (( من   ٢١٤-٢١٢ص
 :وما ترمز إليه وكذلك التحكيم ومفهومه مبا مثاله خمتصرا

يف شـرح خرقـة    ))العـوارف   ((قال السهرودي يف الباب الثاين عشر من    



  )٦١( 

                                                                                                                             
لبس اخلرقة ارتباٌط بني الشيخ واملريد، والتحكيم بني الـشيخ          : املشايخ الصوفية   

فهل ُينكُر اُملْنِكر يف ُلبِس خرقة على طالٍب        واملريد سائغ يف الشرع ملصاَحل دنيويٍة،       
صادٍق يف طلبه يقصُد شيخًا حبسِن ظنٍّ وعقيده ُيحكُِّمه يف نفسه ومصاحل دينـه              
يرشده ويهديه ويعرفه طرائق املواجيد ويبصره بآفات النفوس وإفساد األعمـال           
ومداخل الشيطان فيلبسه اخلرقة، عالمة التفويض والتسليم ودخولـه يف حكـم            
الشيخ ودخوله يف حكم الّله وحكم رسوله وإحياء لسنة مبايعته صلى الّله عليـه              

 .وآله وسلم

: يؤيده حديث الوليد بن عبادة بن الصامت قال أخربين أيب عن أبيـه قـال       
بايعنا الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة يف العسر واليسر              ((

مر أهله، وأن نقول احلق حيـث كـان، وال          أن ال ننازع األ   وواملنشط واملكره،   
 ففي اخلرقة معىن املبايعة، واخلرقُة َعَتَبـُة الـدخول يف           ،))خناف يف الّله لومة الئم      

 .اهـ. الصحبة، واملقصوُد الكليُّ هو الصحبُة، والصحبُة جتمع للمريد كلَّ خري 

 : مبا مثاله ))العوارف  ((النقَل عن  ))اجلزء اللطيف  ))مث تابع يف 
وال خفاء بأن لبس اخلرقة على اهليئة اليت َتْعَتِمُدها الشيوخ يف هـذا             : قلُت  

الزمان يف زمن رسول الّله صلى الّله عليه وآله وسلم، وهذه اهليئة واالجتماع هلا              
من استحسان الشيوخ، وأصله من احلديث ما رويناه، والشاهد لـذلك أيـضا             

 الّله صلى الّله عليه وآلـه وسـلم أمت          التحكيم الذي ذكرناه، وأنه اقتداء برسول     
وآكد من االقتداء لّله يف دعاء اخللق إىل احلق، وقد ذكره الّله تعـاىل يف كالمـه            
القدمي يف حتكيِم األمِة رسوَل الّله صلى الّله عليه وآله وسلم وحتكيِم املريِد شيَخه              

وَن َحّتى ُيَحكُِّمـوَك     فال وَربَِّك ال ُيْؤِمنُ    ﴿: إحياًء لسنة ذلك احلكيم، قال تعاىل       
 ﴾فيما َشَجَر بيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا يف َأْنُفِسِهْم َحَرجًا مما َقَضيَت وُيَسلُِّموا َتـْسِليمًا               
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 .انتهى

وقال املؤلف اإلمام أبو بكر العدين ابن عبد الّله العيدروس عن شيخه احلافظ             
ذكر أن املنكرين حلديث    ومل ينفرد شيخنا ذا بل سبقه إليه مجاعة، و        : السخاوي  

اخلرقة لبسوها وألبسوها كشيخنا الدمياطي والذهيب واهلكاري وابن حبان والعالء          
املعالطي والعراقي وابن امللقن واألنباسي والربهان احلليب وابن ناصر الدين، وقال           

وإنكاري حلديثها مع إلباسي إياها جلماعٍة من أعيان الصوفية امتثـاٌل           : بعد ذلك 
 يل بذلك ُجتاَه الكعبة املشرفة تربكًا بذكر الصاحلني واقتضاًء ملن أثبته من             إللزامهم

 .اهـ. احلفاظ املعتمدين 

فهذا مما يؤيد اخلرقة وُلبَسها وإن أنكر املنكرون أصل حديثها، وهي           : قلُت
بدعٌة حسنة كما حدثت بعد الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم بدٌع كثرية، وقد              

الّله عنهم أن البدع على اإلطالق ليـست مبـستنكرٍة كمـا            ذكر العلماء رضي    
ليس حبرام وال    ((: أحدثت مجاعٌة من الفقهاء ُلبَس الطَّيَلساِن على العمامِة وقالوا          

ومل يصح عن النيب صلى الّله عليه وآله وسلم وال أحد مـن الـصحابة             ))مكروه  
ه، بل جتد فيه ما يؤيِّـُد  والتابعني ُلبُسه، وكذلك لبس اخلرقة ليس حبرام وال مكرو       

 .من األحاديث الصحيحة كما مر من التحكيم وحديث املبايعة واإللباس

صفة التحكيم الـوارد عـن       ))اجلزء اللطيف    ((ونقل اإلمام العدين أيضا يف      
وصورة التحكيم  : مبا مثاله    ))اموعة العيدروسية    (( من   ٢١٧مشايخ الصوفية ص  

 الشيخ مث يقرأ آيًة من آيات الرجاء ويقول الشيخ بعد           أن يضع املتحكِّم يده يف يد     
بالشيِخ فالٍن شيخًا ومؤدبًا يدعوك إىل ما دعـاه         : َرِضيَت يب شيخًا ؟ أو      : ذلك  

رضيت، وسواء كـان    : الّله ورسوله وينهاك عما ى الّله عنه ورسوله ؟ فيقول           
 ويـستحب   التحكيم لواحد أو جلماعة، مث يدعو، فإن اقتصر على ذلك أجـزأه،           
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الّلهم اجعل هذه األيدي متصلًة حببلك املـتني        ((: للشيخ أن يزيد بعد الفاحتة وآيٍة       

الذي ال ينقطع، حمصنًة حبصنك املنيع الذي ال ينصدع، واجعل هـذه الـصحبة              
أسلمَت وجَهـك لّلـه تعـاىل ؟    : مث يقول للمتحكِّم . مقرِّبًة يف الدنيا واآلخرة   

رضيُت، مث يقـول    : يَت يب شيخًا ومؤدبا ؟ فيقول     رض: نعم، مث يقول له     : فيقول
جيمعنا الكتاب والسنة وتفرقنا الضاللة والبدعة، الّلهم اجعلنا ووالـِدينا          : الشيخ  

وأوالدنا من املفلحني املنجحني املستبشرين املطمئنني الذين ال خوٌف علـيهم وال            
 وسألك فأعطيته،   هم حيزنون، الّلهم مبن تاب إليك فقبلَته، واستغفرك فغفرَت له،         

واستجارك فأجرته، الّلهم قرِّبنا بقربك، واجعلنا من حزبك، وأّنـّسنا بُأنـِسك،            
 . اهـ . واغفر لنا يا خري الغافرين برمحتك يا أرحم الرامحني 

 ٢٨وأفاد املؤلف مناذَج عديدًة من صور التحكيم وأخذ العهد، مث ذكر ص           
خرقـُة  : هي خرقتـان    : ضهم  ما ذكره املشايخ عن تعدد اخلرقة، حيث قال بع        

حنـن نقـول    : تعريٍف وخرقُة تشريف، قال اإلمام العَدين نقًال عن شيخه الّرّداد         
اخلرقة حقيقتها واحدة وإن تعددت بيد املتمسكني ؛ ألا سبب بني           : بتوفيق الّله 

الّله وبني العباد وال تعدد كالعروة للمتمسكني واحلبل للمعتـصمني، وكمـا أن             
 ال يتعددان، فكذلك اخلرقة ال تتعدد ؛ ألا صورت مبعىن ارتباط ما             احلبل والعروة 

بني العبد وبني احلق تعاىل، والناس يف هذه املعاين متفاوتون على حسب ما هم به               
من احلق وما هو به معهم، والشيخ يد الّله يف أهل إرادته، وسره بني أهل طاعته،                

 :وهي من حيث رسوم األحكام خرق ثالث 
جمازية، وهي خرقة التأليف، وهي للمحبني املتشبهني، وا يتألَّفون          خرقة   -

 .مشاهَد الطريق
 خرقة جوازية، وهي خرقة التعريف، للمريدين املتمسكني، وا يتعرفون          -
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بطرق كثرية من اإلشارة والكشف      ((: وأما قوله عن لبس اخلرقة      
فيعين ما يفتح الّله به على الفقيه املقدم مـن االتـصال يف              ))ر  الباه

املنامات بالرؤيا الصاحلة وما يتمثل بالروح اخلرية كاملالئكة وأرواح         
األولياء الصاحلني اليت يأذن الّله ا بشيء من الظهور للعباد والزهاد           
وأهل الرياضات وااهدات الصاحلة يف بعض األحايني، وقد ثبت         

لصحيح حركة األرواح بأمر الّله تعاىل وظهورها يف أحوال ملن          يف ا 
هيأه الّله لذلك، كما ظهرت أرواح األنبياء لسيدنا رسول الّله صلى           

 كان املعترضون   االّله عليه وآله وسلم يف ليلة اإلسراء واملعراج، وإذ        
صٌة بالرسول صلى الّلـه  اإنَّ ليلَة اإلسراء واملعراج حالٌة خ    : يقولون  

                                                                                                                             
 .على شواهد اهلداية والتوفيق

 خرقة إجازية، وهي خرقة التصريف، لّلهداة الراغبني، وا يتـصرفون يف            -
 .ممعاقد أحكام العل

اخلرقة األوىل لطالا رعاية، وخرقة الطبقة الثانيـة ألصـحاا          : والتحقيق  
 .هداية، وخرقة الطبقة الثالثة ألرباا والية

 .إا جمازية، فهو لعدم حتقق إلباسها حبكمها: وقولنا يف اخلرقة األوىل 
كمهـا  إا جوازية،هو اجلواز املزيد هلا على منـهاج ح        : وقولنا يف اخلرقة الثانية   

 .وعلمها
. إا إجازية، هو ِلَيِصَلها حبكم اإلجازة لويلِّ رِمسها       : وقولنا يف اخلرقة الثالثة     

  .٢٢٨ص. اهـ 
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ه وآله وسلم ليكون حجتَّهم على حصر العلـم يف املـستوى            علي
الظاهر للعني، فما باهلم عندما يعلمون أن صحابيًا ضرب خيمَتـه           
على مكاٍن من األرض فسمع من يقرأ بسورة تبارك، فقـال لـه             

إنه رجٌل كان يقرأ ـا يف        ((: الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم       
 ما يف معناه، والسماع للـصوت مـن         أو ))الدنيا فُأعِطَيها يف قربه     

ومل َيْبَهِت النيبُّ صلى الّله عليه وآلـه وسـلم           ))عامل الروح  ((جنس  
السامَع ومل ُيكذِّبه ومل يتشكْك يف أمر انكشاف األمر له أهو روٌح            
صاحلة أم من شيطاٍن ؟ لعلمه صلى الّله عليه وآله وسـلم بـصدق      

 .الرجل وأمانته 

نا هلذه الظواهر النادرة من باب علمنـا        وهلذا فسوف يكون تعليلُ   
وتأكدنا صالح هؤالء وصدق عالقتهم برم، حيث ال يسوغ منهم    
الكذب وال ما هو أقل منه، وال ينبغي بعد متام العلم والتثبت عـن              
حال َمن َذَكْرنا خصوصًا آَل البيِت النبوي الشريف الذي شهد هلم           

 كما هو قول اُملَتَعنِِّتَني اُملْحـَدِثَني       القرآن والسنة بالتطهري َأْن َنْبَهَتُهمْ    
اليوم عند حتليلهم هلذه الظواهر املـشِكلة علـيهم واختالِطهـا يف            
مفهومهم وُوُهوِمهم، مبا جيريه الّله من اسـتدراٍج علـى أيـدي            
الشياطني واألرواح اخلبيثة للكهنة والسحرة واملشعوذين وأصحاب       
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أـا مـن الـدََّجل      الطالسم والعلـوم احملرمـة يف اإلسـالم، و        
 .واالستحضارات، وشتان بني هذا وذاك

فاملستدرجون بالسحر والشعوذة واجلنِّ وما شـاكل ذلـك ال          
يكونون قدوًة للناس يف التسليك والتأديب والتهذيب وااهـدات         
الروحية العالية، من صالة  وصيام وجد وقيام، وتـالوة قـرآن            

 .يل وأطراف النهاروأذكار، وتبّتل للملك العّالم آناء الل

املستدرجون بالطَّْلَسم واِملنديل والتنجيم َحَكَم القرآُن والـسنُة        
بكذم ومروقهم ملا هم عليه من الفسق واخلذالن، أمـا أوليـاؤه            
املتقون وعباده الصاحلون فكرامام صحيحٌة وكشوفام أكيـدة،        

ة، وهي  وال تتعداهم أو خترُج عن نطاق دائرم يف املشاة واملماثل         
أيضًا ال ُتخِرُجهم عن َبَشِريَِّتهم وَضْعِفِهم وافتقاِرهم لرم يف كـلِّ           
أحيام، وال يصح لنا بأيِّ حاٍل من األحوال َأْن َنْخِلـَط األمـور             
وُنَعمَِّم األحكام، وُنهوَِّل التصورات ونوهَم اجليل املخـدوع بـأن          

ا هـي مفتقـرٌة     الوالية ومظاهرها دعوًى وزوٌر، فاحلقيقة دائمًا إمن      
للتمييز والتفصيل من خالل معرفة الضوابط والشواهد والـدَّالالت         

 .حيث ال إفراط وال تفريط
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  مدرسة التصوف بحضرموت وضوابطها الشرعية 
 جـوهرًا   ((ال خالف اليوم وحنن بني يدي فنت آخـر الزمـان            

 أن جند العداء املربمج ضد املدارس الصوفية واملذهبيـة          ))ومضمونًا  
آل البيت النبوي، فقد استحكم يف قلوب الناشئة وقلـوب          وشرف  

اجليل األوسع من ضحايا املدرسة احلديثة بكامل مناذجها العلميـة          
والتربوية دينية وعلمانية وإحلادية، وليس بوسعنا أن ندافع عن احلق          
ونبينه دوء وروية بعد أن غمر الباطل بدخانـه عقـول الغالبيـة             

در وقضاء ؛ وليس بوسعنا أيضا أن نربئ        العظمى من الناس ؛ ألنه ق     
مدرسة التصوف بكافة مناذجها على ممر التاريخ من اخلطأ أو الغلو           
والوقوع يف مذمة العادات ؛ ولكننا نستطيع أن نقول كلمة احلـق            
بتوفيق الّله، ونصيح يف وجه الباطل بعون الّله، ونضع النقاط علـى            

اضحة بينـة، وفهـم    احلروف ليتمعن املخدوعون قراءة الكلمات و     
املعاين جلية حسنة، فرب قارئ حرف قبل وضع نقطته ينخدع يف           

رف أوهم الناس حبرفته أنه جدير      حالفهم واالستنتاج، ورب كاتب     
بأسباب العالج، وبني هذا وذاك يكمن جيش احلق وأدواته ووسائله          

 .ومسائله
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ومن داخل هذه البينية احملاطة بـاإلفراط والتفـريط والكـذب           
ليط َأْدُخُل بك إىل معسكرات اإلميان حيث يقف املؤمنـون          والتخ

مبتهلني إىل الّله راجني رمحته خائفني من عذابه، شاهدين النعم يف           
كل صامت وناطق، خائفني النقم مع كل رعد وبارق، تعال معي           

وقد كتب على باب     ))بين علوي    ((أيها القارئ نطرق بيت ساداتنا      
 : مدرستهم

 على ُكلِّ حاٍل عبُد َنْفٍس وَشْهَوةِ       َيْتَبُع الشَّْرَع مطلقـاً    وِإنَّ الَّذي ال  

 ُهو اَملْيُت ليس اَملْيُت َمْيَت الطَّبيَعةِ      صريُع هوًى ُيْبَكى عليـه ألنـه      

 خمالفٌة للشرِع فـامسْع وَأْنـِصتِ      وما يف طريِق القوِم بدًء وال انتـها     

  إال مْع كتـاٍب وُسـنَّةِ      وال َتكُ  وَخلِّ مقـاالِت الـذيَن َختبَُّطـوا      

 )١(وِمن ِبدَعٍة ُختشى وزيٍغ وفتنـِة        فَثمَّ اهلدى والنوُر واَألْمُن ِمن ردىً     

اعلم أرشدنا الّلـه     : ١٦٣ص ))املشرع الروي    ((كتب صاحب   
وإياك إىل سواء السبيل أن من أعظم العلوم نفعا، وأكثرها خلـريي            

لقلوب وقعا، معرفة سـري     الدنيا واآلخرة مجعا، وأشدها يف حياة ا      
أولياء الّله العارفني، الذين بأفعاهلم وأقواهلم على الّله دالني، فيحصل          

                                                           
 . الطبعة األوىل ٣٨ديوان اإلمام احلداد ص) ١(



  )٦٩( 

بذلك حسن الظن م وحمبتهم املوصلة إىل أعلى املراتـب؛ لقولـه            
 وجـاء عـن     ،))اَملْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ      ((: صلى الّله عليه وآله وسلم      

، وقـد   ))ُل عنَد ِذْكِر الّصاحلني     زنـِإنَّ الرمحَة تَ   ((: السلف األولني   
أوجب الّلُه على عباده املؤمنني أن يسألوه يف الصالة اليت هي ِعماُد            
الدِّيِن َأْن يهديهم صراط الذين أنعم عليهم من النبيني والـصديقني           
والشهداء والصاحلني، وأمر الّله تعاىل حبيَبه حممدًا صلى الّله عليـه           

اء بأحبابه، وأخربه بفائدة أمناء رسـله       وآله وسلم يف كتابه باالقتد    
 وُكال َنُقصُّ   ﴿: واالطالع على أخبار املاضني من قبله، فقال تعاىل         

 ولذا قال سيُد الطائفـة      ،))عليَك ِمن أنباِء الرُُّسِل ما ُنَثبُِّت به فؤاَدك         
احلكاياُت ُجْنٌد ِمن ُجنوِد الّلـه      : أبو القاسِم اُجلَنيُد رمحه الّله تعاىل       

التَّصديُق بِعْلِمنا هذا ِواليـٌة     : عاىل ُيَقوِّي ا قلوَب املريدين، وقال       ت
التصديُق بالفتح ال يكون إال بفتح،      : صغرى، وقال بعض العارفني     

 وَمن مل َيْجَعِل الّلُه َلُه ُنورًا فما َلُه ِمن          ﴿: ومصداق ذلك قوله تعاىل     
  . ﴾ُنور 

ُر ِمن َأْن َحيتاَج إىل دليٍل،      وتفاُضُل الناِس بعِضهم على بعٍض َأْظهَ     
وتفاوُتهم فيه ولو بالسعي واالجتهاد َغِنيٌّ عن التعليل، وليس ذلك          



  )٧٠( 

إال بَقْدِر حتصيِلهم للعلوم واملعارف، كما يظهر ذلـك للمتأمـل           
 .العارف

وملا كان العمُر َأْقَصَر من َأْن ُحييَط بكلِّهـا مجلـًة وتفـصيال،             
 وجبِت املنافـسُة يف اَألْنَفـِس،       ويستقصَي أصَلها علمًا وحتصيال،   

املوصِل إىل اَحمللِّ األقدس، وال ريَب عند ذوي الطبع الـسليم، أن            
طريق السنة هو الصراط املستقيم واملنهج القومي، وكان املـسلمون          
بعد رسول الّله صلى الّله عليه وآله وسلم تتـسمى أفاِضـُلهم يف             

صف، مث تسمى َمـن     عصرهم بِسَمِة الصُّْحَبة ؛ لشرفها على كل و       
 .أدركهم بالتابعني

مث ملا َبُعَد َعْهُد النبوِة وتوارى، واختلفت بعد ذلك اآلرا، انفـرد            
خواصُّ أهِل السنة بصاحل األعمال وسـين األحـوال، واشـتهروا           

واختلفـت  . بالصوفية وصار ذلك رمسًا مستمرًا، وخربًا مـستقرا         
لـه اإلمـام حجـة      عباراُتهم يف تعريفه، وأحسن األقوال فيه ما قا       
جتريـُد القلـِب     ((: اإلسالم أبو حامد الغزايل رضي الّله عنه، وهو         

:  وأما تعريفه مبعىن العلم فهـو        ،))تعاىل إىل الّله واحتقار ما سواه         
، قال احلافظ ))علٌم بأصوٍل ُيعَرُف ا صالُح القلِب وسائِر اجلوارح    ((

الصوفية وقرأ  وكثري من الناس يظن أن من مارس كتب         : السيوطي  



  )٧١( 

شيئا منها وعلق يسمى صوفيا، وليس كذلك، وإمنا التصوف علـم           
احلال ال علم القال، وهو أن يتخلق مبحاسن األخالق الـيت وردت            

 . ا السنن النبوية 

 هو علٌم مركٌب مـن احلـديِث        ((: وقال بعض أئمة التصوف     
، فمن تضلع منهما وعمل مبا علم وكان اعتقـاده          ))وأصول الدين 

 هلذه الطريقة   )) بنو علوي    ((يحا كان صوفيا، ولقد كان سلفنا       صح
سالكني، وبعلمهم عاملني، فأنفقوا نفيس العمر الفاضل مبتعـدين         
عن العوارض والشواغل يف تتبع سنة الرسول صلى الّله عليه وآلـه            
وسلم والعمل ا، وكلما عمل إنساٌن بسنٍة رّقاه الّلُه تعاىل إىل فعِل            

احلسنة بعد  ((: عمل ا، قال اجلنيد رمحه الّله تعاىل        أخرى مل يكن ي   
، فعملـوا   ))احلسنة ثواب احلسنة، والسيئة بعد السيئة عقوبة السيئة       

بواجب اخلدمة على حسب الطاقة البشرية وسوابغ املدد الربانيـة،          
وأكثروا من العبادات وترك الشهوات، وإذا َجنَّ الظالم، قاموا على          

وههم، وجرت دموعهم، وإذا كرب أحـدهم       األقدام، وافترشوا وج  
طوى بساط املنام وجتنب خمالطة العوام إال حلاجة أو ضرورة، وإذا           
خالطهم لذلك كان على حذر من املخالفات، وإذا مرض أحدهم          
ومل يعده صاحبه رأى له الفضل بذلك، وإذا مل جيتمع بأحد يف يوم             



  )٧٢( 

ل واألودية يتعبـد    ، وكان بعضهم خيرج إىل اجلبا     )١(َعدَُّه من األعياد  
 ومع  )٢(الّله فيها ليال وارا وبعضهم ليال ويصبح يف داره كبائٍت فيه          

ذلك يواظب على اجلمعة واجلماعة أول الوقت إال لعذر شـرعي،           
وبعضهم يقطع اره يف التدريس واإلفتاء ويستغرق أوقاته يف نفـع           
ـ             ا الناس وقتًا فوقتًا وإذا وقعت مشكلٌة تتبع كـالم العلمـاء فيه

واستقصى أمرها حىت يعطَيها حقَّها ويعرَفها، فإن شك فيها توقف          
 عن اإلفتاء ا، وإن ظهر احلق على خالف ما قاله أو أفىت ذهب إىل             

 .من أفتاه واعترف بالرجوع إىل احلق

                                                           
جلوسه عنده يف منـزله أو يف موقع عبادته        : املقصود هنا بعدم اجتماعه بأحٍد، أي     ) ١(

ذين ال يعرفون قيمة لألوقات، أو من أهل األمر والنهي        خصوصًا من عوامِّ اخللق ال    
واجلاه والسلطان، أما غري ذلك فهم خيتلطون بالناس يف مـساجدهم وأسـواقهم            
ومواقع العلم والتدريس وغريها ؛ ولكنه ال يعطُل وقتًا من تلك األوقـات الـيت               

 . حرصوا فيها على ترتيب عادام وعبادام 

ون بعٍض، حىت ال يستعجَل احلكَم أبناُء زماننا تأثُّرًا بـأبواِق           وهذه مناذُج لبعٍض د   ) ٢(
املعترضني الذين يتَِّهمون الصوفية أمثال َمن ذكرنا بالرهبنة واالنطواء وما شاكلها           
من التَُّهم، وكون البعض يفعل الشيء دون بعض مسألٌة بديهيـة ال حتتـاج إىل               

مـر املـستقبح أن يكـون       اعتراض ؛ الختالف حال الناس ووظائفهم، أما األ       
 .  على صفٍة معينٍة، ففيه بال شك تعطيٌل كثٌري للواجبات األخرى ))اجلميع((



  )٧٣( 

 )) اإلحيـاء    ((وكان هلم اعتناٌء تامٌّ بكتب اإلمام الغزايل ال سيما          
، وكان هلم اعتناء    ))اخلالصة(( و ))الوجيز(( و ))الوسيط(( و ))البسيط((و

ومبا تقرر : ، إىل أن قال)١(تامٌّ باحلديث وبلغ كثري منهم رتبة احلفاظ 
ُيعلم أن السادة بين علوي حازوا شرف النسب من جهاته الثالث،           

 :فقد قال اإلمام الغزايل شرف النسب من ثالث جهات
آله وسلم، فال   االنتماء إىل شجرة الرسول صلى الّله عليه و       : إحداها  

 . يعادله شيء 
االنتماء إىل العلماء، فإم ورثة األنبياء صـلوات الّلـه          : الثانية  

 . وسالمه عليهم 
                                                           

 )) بـين علـوي      ((حذفنا بعد هذه الفقرة استطراداٍت عن قواعد السلوك عنـد           ) ١(
لالختصار ؛ ولكن مبا أن يف بعض هذه القواعد إيضاحًا ملسائل اخلمول والعزلـة              

 : ناها يف احلاشية مبا مثاله عند بعض متأخريهم أحلق

وملا رأى املتأخرون يف زمام ما أنذر به الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم              
من عالماٍت وآياٍت ما كانت تقع فيما مضى كالتَّعلُّم لغري العمل والتفقه للدنيا،             

 من كلِّ جاهل    والشُّحِّ اُملطاع واهلوى املتَّبع، وُولَِّي األمُر غَري أهله، وَظَهَر الُفحشُ         
على َقْدِر جهله، وغِري ذلك مما وردت به األحاديث تركوا اإلفتـاء والتـدريس              

 وأقبلوا على خاصَِّة أنفِسهم، ورَأوا      - واملقصود الغالبية وليس كلهم      -والتأليف  
أن ذلك هو األهم، وهو يف احلقيقة اشتغاٌل باملعىن املعرب عنه بالدراية، وهو أفضل              

  .١٦٤ ص))املشرع الروي((اهـ من . قال له الرواية من املبىن الذي ي



  )٧٤( 

 .االنتماء إىل أهل الصالح والتقوى : الثالثة 

وكانوا ُخيفوَن العبادَة خوفًا من الرياء، وإذا تكلَّـَم أحـُدهم يف            
ِريه مما ال يدخُله ذلك، وإذا      الوعِظ أو غِريه وخاف الرياء َعَدَل إىل غ       

وال يـُذمُّ   . طرَقه البكاُء يف تالوٍة أو قراءِة حديٍث صرفه إىل التبسم           
نفَسه يف املأل، وإذا بلغه أن أحدًا من األعيان عزم على زيارتـه يف              

، وإذا دخل على غفلٍة كره ذلك وأوجز، وكانوا         )١(يوم درسه تركه  
رياسة فيها قانعني بالكفـاف     رضي الّله عنهم زاهدين يف الدنيا وال      

منها، وال يفرح بشيء أقبل من الدنيا وال حيزن على شـيء أدبـر              
 منها، ورمبا انشرح صدُره إذا ُصِرَفْت عنه إخل ، 

وكانوا يكرهون ادِّخاَر الُقوِت إيثارًا لفراغ اليد من الدنيا علـى           
 إمساكها، وقد يدخر بعضهم على اسم عائلته تأسيًا بفعله صلى الّله          
عليه وآله وسلم، أو تسكينًا لالضطراب الذي رمبا يقع، أو اامـًا            
للنفس، ويقدُِّم كلُّ واحٍد منهم كسَب احلالل على سائر مهماتـه،           
وينفق املال يف إطعام اجلائع وكسوة العاري ووفاء الدَّين، وكـان           

 .ينفق املال وال ميسكه 
                                                           

أهل السلطان واحلكم واملظهر الدنيوي الـيت جيـري علـى           : املقصود باألعيان   ) ١(
 . أحكامهم الظلم والبطش 



  )٧٥( 

 مع خادمـه    وكان كلُّ واحٍد منهم خيِدُم الضيَف بنفِسه، ويأكل       
وعبده، وحيمل بضاعته من السوق، ويصافح الغين والفقري، والصغري         
والكبري، والشريف والوضيع، ويسلم على كل َمن َلِقَيُه، وال يـرى           
أن له عنَد الّلِه حاًال ولو بلغ من األعمال ما بلغ، بل رمبا حيسب أنه               

الّلـه  يستحقُّ العقوبة ملا يشهد فيها من سوء األدب بالنسبة جلناب           
 .) ١(تعاىل، وكلما ترّقى يف املقامات رأى أنه َأْهَوُن َخْلِق الّله اهـ

 مبثوثًة يف العديـد     -ومثُلها وشبُهها كثريٌ  -كانت هذه الضوابُط    
من مصنفات السلف الصاحل، وهي قاعدُة املدرسة الـصوفية الـيت           
وضع أساسها األستاُذ األعظم الفقيه املقدم، وجعلها مدرسَة اعتداٍل         

وإين ((: وقصٍد ذاِت َتَفرٍُّد َمنهِجيٍّ يتالءُم مع مفهوم احلديث النبوي          
كتاُب الّله حبٌل ممدوٌد من السماء إىل األرض        : تارٌك فيكم الثقلني    

وعتريت أهُل بييت، وإن اللطيَف اخلبري أخربين أما لن يفترقا حـىت            
 .  )٢())ماَيِردا عليَّ احلوض يوم القيامة، فانظروا فيما ختلفوين فيه

                                                           
 . باختصار ١٦٥املشرع الروي ص) ١(

 هذا احلديث الصحيح يدعو األمة إىل إقامة كتاب الّله واتباع منهج العترة الشريفة            ) ٢(
 اليت أوصى النيب صلى الّله عليه وآله وسلم الناس باقتفائهم، مث َأكََّد يف احلـديث               

 حىت ال ينفعَل بعُض اُملدَِّعَني وُيَقيُِّدوا األتباَع مبا يفتح هلم ثغرة احليلة واخلـداع               -



  )٧٦( 

 - وهو أحد كبار أئمة أهل البيـت         -وإذا كان اإلمام املهاجر     
اختَذ يف القرن الرابع قرارًا ُخيِرُج به ذريته وأهَله وبعَض أتباعه عـن             
ِمحى فِنت عصِره بالعراق، فكانِت اهلجرُة إىل حضرموت، فقد كان          

ًا قـراَر   قراُر الفقيه املقدم باحتضاِن املنهجية الصوفية األخالقيِة أيض       
                                                                                                                             

 وإنَّ اللطيَف اَخلِبري أخربين أنَّهما لن يفترقا حىت         ((:  فقال   -والتلبيس على الناس    
هذا حكٌم قطعيٌّ للداللة بعدم االفتراق بني       !  فيا سبحان الّله     ))دا عليَّ احلوَض    َيِر

كتاب الّله نصًا وحكمًا وتشريعًا وبني السنة النبوية اليت يكون أهُلهـا وُمحاُتهـا              
 . ودعاُتها بضمانة الّله تعاىل العترة الشريفة، ملن أرادوا االعتراف وصدق االتباع 

 كالفقيه  )) بعض شيوخ العترة     ((طعي تكون اختياراُت    وعلى هذا احلكم الق   
املقدم، وانتهاُجه طريق التصوف بالصورة اليت أوضحْتها كتُب السلف هو أصـٌل            

 .من أصول االتباع ال االبتداع 

وقد أعجبين ما كتبه الدكتور حممد علي البار العلـوي يف مقدمتـه علـى               
: اله بعد إيـراده حـديث الـثقلني          لإلمام علي الرضا مبا مث     ))الرسالة الذهبية ((
 ويف  )) صحيح مـسلم     ((والغريُب حّقًا أنَّ حديَث الثقلِني هذا رغَم وروِده يف          ((
 مسند اإلمام   (( و )) املستدرك   (( وحسنه، واحلاكم النيسابوري يف      ))سنن الترمذي ((

ردوَن  إال أن معظَم املعاصريَن من العلماِء اخلطباء جيهُله أو يتجاهله، ويـو            ))أمحد  
:  إين تارٌك فيكم ما ِإْن َمتسَّْكُتم به لن َتِضلُّوا بعـدي أبـدا               ((: بدًال عنه حديث    
 ويف سنِده ضـعٌف وانقطـاٌع وإن        )) موطأ مالك    (( وهو يف    ))كتاَب الّله وسنيت    

وكان من الواجب إيراد احلديثني كليهما معًا ألمهيتها        ! كان متنه ومعناه صحيحا     
 .الصحيِح فهو من كتمان العلم إخلماُن هذا احلديِث الشريِف َأّما ِكت. يف الباب 



  )٧٧( 

َحْسٍم يتناسب مع الظرف والزمان واملكان، ويظل هـذا القـرار           
ومثراته ساريَة املفعوِل ما دام يف الواقع َمن ُيْدِرُك معانَيهـا وَيْفَقـُه             
مدلوالِتها، وينشُأ ويترىب على شيٍء من تلك الضوابط األخالقيـة          

 .الرائعة 

حملدثني والفقهـاء،   إن قرارًا يبدُأ بفرٍد يف جمتمع مليٍء بالعلماء وا        
فينتج عن هذا القرار حتول اجلميع من رؤيٍة فكريٍة إىل أخرى َلداللٌة            
واضحٌة على سالمة التحول وصدق القرار وواقعيته، مث إنه قـراٌر           

 وهو الفرد   -سليٌم وصحيح، والدليُل على ذلك أن الشيَخ بامروان         
صـل   إمنا كان َهمُّـُه يف األ      -الوحيد الذي عارض فكرة التحول      
 وقد َرَجْونا َأْن َتُكوَن مثَل      ((: شخصيَة الفقيِه الَفذَّة، حيث قال له       

، والفقيُه مل يكن يف ذهنه مقاُمه وحاُله ومـستقبُله وإال           ))ابِن َفوَرك   
كان بإمكانه أن ُيرضَي شيخه وحيقق له احللم الذي كان يرجـوه،            

 البعَد عن الوطن    وإمنا كان حيمُل َهمَّ جدِّه اإلمام املهاجر يوم حتمَّل        
 .واملال واجلاه يف سبيل هذه العترة الشريفة 

لقد تبني أن الواقَع آنذاك كان ُيْفِهم وُيْعِلم َأنَّ اختياراِت أهـِل            
البيت النبويِّ وحتوُِّلهم من أمر إىل أمر ُيلزم البقيَة أن تكوَن تبعًا هلم؛             



  )٧٨( 

كـلُّ  ..  الناسُ ألم ُسُفُن النجاة عند الفنت والباليا واحملن، فتبعهم       
 .الناس

إن مدرسة الفقيه املقدم أثبتت جبدارٍة على مدى القرون املتتابعة          
أا من أفضل املدارس اإلسالمية يف الواقع العاملي كله، وكيـف ال            
تكون كذلك ورائدها وقائدها وشيخها إماٌم من أفضل أئمة البيت          

تبة االجتهاد،  النبوي يف عصره ؟ مجع الّله له بني العلم حىت بلغ به ر            
وبني احللم حىت جذب به املخالفني واملوالني على طريـق العبـاد            

 : والزهاد، إا مدرسة وصف اإلمام احلداد رجاهلا فقال 
ــامسْع وِعــي وأصوُلنا وشيوُخنا مـن سـادةٍ      ــٍة ف ــٍة َنَبِويَّ  َعَلِويَّ

 ويليه عيسى ذو احملـلِّ األرفـعِ       الشيُخ نـوُر الـديِن مثَّ حممـدٌ       

 )١(َبْصِريِِّهْم وَجديِدِهْم مهما ُدِعي    محْد وعبُد الّلِه مـع َعْلـِويِّهمْ      وْا

 )٢(وسليِله فُمـَسلٌِّم يف اَملْرَكـعِ      وسليِل َعْلـِويٍّ علـى منهاِجـهِ      

 فاعَجْب للفخاِر اَألَمجـعِ )) يا شيخُ (( :َردَّ الرَُّسوُل عليه مثـَل سـالِمهِ      

                                                           
 . أمحد املهاجربن أمحد املهاجر وولده عبد الّله وبصري وجديد أبناء عبيد الّله ) ١(

 علـى   ((هو حممد بن علوي، مث ولده اإلمام علوي بن حممد املشار إليـه بأنـه                ) ٢(
صلى الّله عليه وسلم عليـه       مث سليله علي خالع قسم الذي رد الرسول          ))منهاجه
 .السالم 



  )٧٩( 

 
 )١(ٍل ألشياِخ الطريِق ُمَفـرِّعِ    أص يِل ِمربـاٍط إمـاٍم جـامعٍ      نـزو

 )٢(شيِخ الشيوِخ العارِف املتوسـعِ     وَبِنيه ُخصَّ إمـاَمهم أسـتاَذُهمْ     

 )٣(وعفيِفهْم وحممِد املـستودع      وتــالُه َعْلــِويٌّ أتــى بَعِلــيِِّهْم

 )٤(والفخِر واحملضاِر ُيْسِرُع ِإْن ُدِعي     ووجيِه ديِن الّلِه َسـّقاِف الُعـال      

 )٥(وأخيِه نوِرالديِن شيِخ اَملْهَيـعِ     َدُروِس الُقْطِب ُسلطاِن اَملـال    والَعي

 )٦(يِل َعيِديِد الفقيِه اَألْوَرعِ   نـزو وحممِد الَقّواِم صـاحِب ُروَغـةٍ     

                                                           
  .٥٥٦سيدنا اإلمام حممد بن علي املتويف مبرباط من أرض ظفار سنة ) ١(

 .شيخ الشيوخ هو سيدنا الفقيه املقدم املترَجم له يف هذه الترمجة ) ٢(

، وأما أبناء علوي الغيور علي وعبد الّله املشار ٦٦٩علوي املعروف بالَغيور، تويف سنة ) ٣(
ه بالعفيف، وحممٌد املشاُر إليه باملستودع هو حممد بن علي موىل الدويلة، تويف سنة              إلي

٨١٩.  

سّقاُف العال هو الشيخ عبد الرمحن السقاف بن حممد موىل الدويلة، تـويف سـنة         ) ٤(
،  ٨٢١، وأوالده أبو بكر السكران وعمر احملضار، تويف الـسكران سـنة             ٨١٩

 .رمي  ساجدا بت٨٣٣وتويف احملضار سنة 

هو السيد اإلمام عبد الّله بن أيب بكر، ُلقَِّب بالعيدروس، وهو اسم من أمساء األسد               ) ٥(
  . ٨٦٥، وتويف سنة )) تاج العروس ((كما ذكره اإلمام الزبيدي يف 

صاحب ُروَغة هو الشيخ العالمة حممد بن حسن بن حممد بن حسن بن علي بـن                ) ٦(
  .٨٤٥، تويف سنة الفقيه املقدم، وُروغة قرية شرق ترمي



  )٨٠( 

ــْنِوِه ــُه وِص ــٍد ذاك الفقي  )١(ألشَّيِخ ُنوِر الدِّيِن ُأْنِس اَملْرَبـعِ      وحمم

ــٍد ذاك اُملَعلِّــ  ــٌدوحمم  )٢(هٌد فيهم عظـيِم املوقـعِ     وجما ُم زاه

 )٣(وكذا الوجيِه اُملتَِّقيِّ األخـشعِ     والَعَدِني الَبْحُر اِخلَضمُّ أخي النَّدى    

 )٤(والشيِخ شيٍخ ذي احمللِّ األرفعِ     وسليِل علويٍّ بأمحَد َجْحـَدبٍ    
ــَضلِِّع وسليِله ذاك العفيـِف وِصـنِوهِ      ــِدالقادِر اُملَت  )٥(احلــِرب عب
                                                           

 ، وأمـا صـنوه     ٧٦٧حممد بن علوي بن أمحد ابن الفقيه املقدم، تـويف سـنة             ) ١(
 .تويف مبكة املكرمة ، وقد علي فامسه  –أخوه : أي-

حممد املعلِّم املراد به الشيخ الشريف العالمة حممد بن عمر بن حممد بن أمحد بـن                ) ٢(
 .ملكىن بأيب ُمريِّم   بترمي، وهو ا٨٢٢الفقيه املقدم، تويف سنة 

هو اإلمام أبو بكر العدين بن عبد الّله العيدروس تويف بعدن ودفـن ـا سـنة                 ) ٣(
 فهو الشريف عبد الرمحن بن علي بـن أيب          )وكذا الوجيه (هـ، وأما قوله    ٩١٤

  .٩٢٣بكر السكران بن عبد الرمحن السقاف تويف بترمي سنة 

علم حممد بن عبد الرمحن بن حممد ابـن         هو الشيخ الشريف أمحد بن علوي ابن امل       ) ٤(
، وأما الشيخ شيٌخ    ٩٧٣الشيخ عبد الّله باعلوي، ُعِرف جبده َجْحَدب، تويف سنة          

 العقـد   ((فهو شيُخ بُن عبد الّله بن شيخ بن شيخ عبد الّله العيدروس صـاحب               
  . ٩٩٠، تويف بأمحد أباد سنة ))النبوي 

العقـد  ((لّله العيدروس سـليل صـاحب       العفيف هو عبد الّله بن شيخ بن عبد ا        ) ٥(
، وأما صنوه فهو الشريف عبد القادر بن شـيخ          ١٠١٩، تويف بترمي سنة     ))النبوي

شـرح  ((، وله مؤلفات عديدة، وذكر صـاحب        ))النور السافر ((صاحب تاريخ   
 .رمحه الّله ١٠٣٨، تويف سنة ٩٧٨ أن والدته كانت يف ربيع األول ))العينية



  )٨١( 

 )١(ذي الفخِر واجلاِه الفسيِح األوسع     يب بكٍر ساللِة سـاملٍ    والشيِخ اْ 

هذه النماذج املذكورة يف قصيدة اإلمام احلداد شفعها بنمـاذج          
أخرى يف ذات القصيدة ويف قصائد أخرى، وكلُّها تنيب عن مدرسٍة           

 .ذاِت َمقاٍم عظيم
 

 
  المآخذ المحسوبة على التصوف 
  وموقف مدرسة الفقيه المقدم منها

جب علينا وحنن نكتب ترمجَة اإلمام الفقيه املقدَّم بُلَغة عـصِرنا         و
وجليِلنا من أحفاِده وأتباِع مدرسته واملنتسبني إىل منهجه، بـإدراك          

يَح عن َوْجِه هذه املدرسـة      نـزوعلم أو حبكم الوراثة والتقليد، َأْن       
، أو  ومنهجها ما حياوله اُملْغِرُضوَن عمدًا أو ُيروِّجه املنتفعون قـصداً         

يتحدث به املخدوعون يف عصرنا، وما ينسبونه مـن حتريـف أو            
تشويه أو ابتداع أو فساد يف التوجه يف منهج التصوف والـصوفية،            

                                                           
 ٩٩٢، وتويف سـنة     ٩١٩، ولد سنة    )) صاحب عينات    ((امل  الشيخ أبوبكر بن س   ) ١(

 .بعينات



  )٨٢( 

متخذين من إفراط بعض الصوفية وغلو بعض األتبـاع ومفـاهيم           
 .بعض العلماء حجًة قاطعًة على ما حكموا به وقرروه 

لك حىت يوسََّد األمـر إىل      واحلقُّ يف ذاته قويٌّ حبجته، ويظل كذ      
غري أهله، فعندها تنقلب املوازين واألقيسة رغمًا عن احلق وأهلـه،           
ويصري احلق باطًال باألدلة، ويصري الباطل حقًا باألدلة، وعند ذلـك           

 .جيب التََّثبُُّت يف كلِّ حكٍم وتقدير

والتصوف بكونه علمًا وأخالقًا وأدبًا وسلوكًا أمـٌر مـضبوٌط          
نة، وهو األساس والقاعدة، ومن شذ عنها بإفراٍط أو         بالكتاب والس 

تفريٍط فال ينطوي أتباُع املدرسة كلِّها بتهمته، وال حياسبون بزلتـه           
ولو كان من شيوخها، وجيب حسن الظن باجلميع، وقـد صـنف            
العديد من العلماء قدميًا وحديثًا كتبًا ورسائَل عديدًة جتلو كثريًا من           

ل البعض دون البعض حول التـصوف       اإلشكال املستحِكم يف عقو   
والصوفية، وبرغم أننا يف هذه الترمجة لن نتناول التصوف بعمومه،          
ولن نشرح غوامضه وما هو عليه، وإمنا سنأخذ طرقًا خاصًة مبدرسة           

 . فيه، هي مدرسة االعتدال والقصد 
والقصُد واالعتدال أصٌل من أصول امللة اإلسالمية سواء يف علوم          

غريها، وكما بىن إمامنا الفقيه املقدم مدرسَته علـى         التصوف أو يف    



  )٨٣( 

 فقد سبقه كثري من املعتدلني ؛ ولكنهم ميثلون         ة املعتدل يةهذا املنهج 
جا مالئما لزمام ومكام ضمن مدرسة التصوف عامة اليت هي          
جزء من منهج أهل السنة واجلماعة، يقول اإلمام اجلنيد سيد الطائفة           

 طريقتنـا   ((: يق التـصوف آنـذاك      عن منهج عصره وسلوك طر    
مضبوطٌة بالكتاب والسنة، وإذا رأيتم الرجل تنخرق لـه العـادات       
وتتواتر منه الكرامات فانظروا حاله عند األمر والنهي، فإن قام ما           
فويلٌّ كامل، وإال فال عربة له عند األولياء، ومن مل ُيـْؤَمْن علـى              

 .)١( ))ية املرِعّي ؟ األدب الشرِعّي كيف ُيْؤَمُن على سر الوال

 والتصوف الصحيح يهدف إىل تكـوين       ،وهذه قاعدة االعتدال    
شخصية الكتاب والسنة مبفهوم َعَمِليٍّ مع أخذ االعتبارات للزمـان          

 وغالب املعتِرضني على التصوف الصوفية إمنا يعترضون        ،)٢(واملكان  
 ال َخالق له،    على التََّرسُِّم الكاذِب واالدعاء باألحوال واملقامات ممَّن      

أو ممن يتخذها غرضًا للرزق واحليلة والعبث بعواطف الناس، وهي          

                                                           
 ) . ١٦٤: ١ ()) املشرع الروي ((عن ) ١(

اخلمول والعزلة عنـدما جيـب أن تكـون         : املقصود باعتبارات الزمان واملكان     ) ٢(
 كموقف يربط بني الصويف وربه، ويعزل بني الصويف والظلم االجتماعي املتضافر          

 .ركة عندما يدعو داعيها اجلميع عليه، واجلهاد واحل



  )٨٤( 

أيضا مادُة التهمِة اإلعالميِة الَغَرِضية اليت يدندن عليهـا اُملعـاُدون           
وهذه السلبيات حيثما وجدت ُتعتـرب ِتـَرًة        . للمنهج الصويف كلِّه    

ته، فهناك من ونقصًا على فاعلها وال ُتعتُرب حجًة على فساد املنهج ذا  
يدعي معرفَته لعلم احلديث أو العقائد أو التفسري أو علوم التربيـة            
واآلداب، وهو يتحذها غرضًا ألهدافه ومصاحله، أفتكوُن دعـواه         
حجًة ملن أراد أن يتهَم املنهج اإلسالمي بأنه فاسد، ألن زيدًا وَعْمرًا            

 كان مسلمًا فاسدًا أو حمدثًا فاسدًا ؟ 

 ذاته علٌم، وقد تناول العديد من املنـصفني         إن التصوف يف حدِّ   
تعليَل مظاهره وأصلها اإلسالمي، قال املـؤرخ ابـُن خلـدون يف            

هذا العلم مـن العلـوم الـشرعية        :  عن التصوف العام     ))مقدمته((
احلادثة يف امللة، وأصلها العكوف يف العبادة واالنقطاع إىل الّله تعاىل           

 والزهد مما ُيقبل عليه اجلمهـوُر       واالبتعاد عن زخرف الدنيا وزينتها    
من َلذٍَّة وجاٍه وماٍل، واالنفراُد عن اَخلْلِق يف اخللوة للعبادة، وكـان            
عامًا يف الصحابة والسلف، فلما نشأ اإلقباُل على الدنيا بعد القرن           
الثاين وما بعده وجنح الناس إىل خمالطة الدنيا اختص املقبلون علـى            

 . صوفة العبادة باسم الصوفية واملت



  )٨٥( 

ويف مدرسة حضرموت يوصف الصويف والصوفية ذا النعـت         
الكربيت األمحر واإلكـسري    ((الذي أثبته اإلمام العيدروس يف كتابه       

 الصويف العاَلم بالّله هو الذي يضع األشـياء         ((:  حيث قال    ))األكرب
يف مواضعها ويدبر األحوال واألوقات كلها بالعلم، ويقيم اخللـق          

حلق مقامه، ويستر ما ينبغي أن يستر ويظهـر مـا           مقامهم ويقيم ا  
ينبغي أن يظهر، ويأيت األمور من مواضعها حبضور عقل وصـحة           
وتوحيد وكمال معرفة ورعاية وصدق وإخالص، وهم أهل الشريعة       

 .) ١( ))والطريقة واحلقيقة
 أبرز لنا منـهَج الـسلف       )) القصيدة العينية    ((وإمامنا احلداد يف    

الكتاب السنة ممثلًة يف مدرسة الفقيه املقـدم        وطريقهم وهو طريق    
 : حبضرموت، وهاهو يقدم ضوبط الطريق يف هذه الوصية 

 للنَّْفِس واإلخواِن إذ كانوا معـي      والقصُد ِذْكُر َنـِصيَحٍة ووصـيَّةٍ     

ــا  ــاَملَني فإنَّه ــِه الع ــوى إل  ِعزٌّ وِحـْرٌز يف الـدُّنا واَملْرِجـعِ        تق

 واْلَزْم َتَنْل ما َتـْشَتِهيِه وَتـدَِّعي       ْمِسْك ـا  فيها ِغىن الّداَريِن فاستَ   

 داِر الوباِء فما ـا ِمـن َمْرَتـعِ         والزُّْهُد يف الدنيا الـدَِّنيِّ متاُعهـا      

                                                           
  .)) اموعة العيدروسية (( من ٦الكربيت األمحر ص) ١(



  )٨٦( 

 َتــْصُفو حبــال فاجتِنْبهــا أو َدِع ُتلِهي عن األخرى وال َتبَقـى وال      

  اَألْوَسـعِ  شيئًا وبالشكِر اَألَتـمِّ    وعليَك بالصِرب فـال َتْعـِدْل بـه       

 فكالمها مثـُل الـدواء األنفـعِ       واخلوِف لّلِه العظـيِم وبالرجـا     

ــْشَرِع والصدُق واإلخالُص لّله احـتِفظْ      مــا فإمــا ِعمــاُد اَمل

ــِع والتوبــُة اَخلْلــَصاُء َأوَُّل خطــوٍة  للــسالكَني إىل اِحلمــاِء اَألْمَن

 اضيًا وِمَن التََّوكُِّل فـاْكَرعِ    ُكْن ر  وبـُمـرِّ ما َيْقِضي اإللُه وُحْلِوهِ    

 مستكثرًا منها وراقـْب واخـشعِ      ولصاِحل النِّّيـاِت ُكـْن ُمَتَحرِّيـاً      

 أمــًال وعّمــا ال َيِحــلُّ َتــَورَِّع واقنْع مبيسوِر املعـاش وال ُتِطـلْ      

 داٌء ومن ُعْجٍب وُشـحٍّ ُمْهِلـعِ       واحذْر من الكِرب املـشوِم فإنـه      

 وِمَن التََّفحُِّش شيمِة العبِد الـدَِّعيّ      لـشِّْرُك اَخلِفـيْ   ومن الرياِء فإنه ا   

 والصمِت مْع َسْهِر الدَُّجى وَتَجوَّعِ     والنَّْفَس ُرْضـها بـاعتزاٍل دائـمٍ      

 وخماِلٍف مثـَل الَعـُدوِّ اَألْبـَشعِ       وهواَك جاِهْدُه جهـاَد منـاِزعٍ     

ـ       ِت الزماِن اُملْزِمـعِ   ـفاين وساعا  واعُمْر بأوراِد العبادِة ُعْمَرَك الـ

 بَتــَدبٍُّر وَتَرتُّــٍل وَتَخــشُّعِ   واتُل القرآَن َكالَم َربِّـك دائمـاً      

 َمرِّ الزماِن مَع احلـضوِر اَألَمجـعِ       والذِّْكَر الِزْمـُه وواِظْبـُه علـى      

 وهو الدواُء لكلِّ قلـٍب ُموَجـعِ       فهو الغذاُء لكـلِّ قلـٍب ُمْهَتـدٍ       



  )٨٧( 

 ومكاَنها من ِديِن ربِّك واخـضعِ      رْف حقَّها وعليك بالصَّْلواِت فاع  

ــَوزَِّع واحِسْن حمافظًة عليها واْحـُضَرنْ     ــْل وال َتَت ــا وال َتْغَف  فيه

 بيِت اإللِه فُقْم بَفْرِضَك واْسـِرعِ      والصوِم والزَّْكـواِت واَحلـجِّ إىل     

 ِعفاذُكْر َمماَتك واْخَش ُسوَء اَملْصرَ     واعلْم بأنك عن قريـٍب َميِّـتٌ      

 يف بطِن قـٍرب مـن َفـالٍة َبْلَقـعِ          واذُكْر بأنك عن قليـٍل صـائرٌ       

 والوزِن واجلسِر اَملُهـوِل األشـنعِ      ومن القبوِر إىل النشوِر ِلَمْحـَشرٍ     

ــا  ــٍة ونعيِمه ــصُري جلن ــمَّ امل  )١(أو حرِّ ناٍر والعـذاِب اَألْفَظـعِ       ُث

ليـه  هذا هو منهج التصوف عند أهله ورجاله، وهذا الـذي ع          
 . املعوَّل 

  
    للوليالضوابط المميزة بين الكرامة

   للمدعيواالستدراج
كما صار اَخلْلُط والتشويُش يف هذا العصِر حوَل مسألِة الصوفيِة          
والتصوف فقد امتدَّ التشويش إىل كثري من مثرات العمـل الـصاحل            
ومظاهر رجاله من الصاحلني، وكان من نتائج هذا اخللط املتعمَّـد           

                                                           
 . الطبعة األوىل١٨١-١٧٩ديوان اإلمام احلداد ص) ١(



  )٨٨( 

يش املربمج تساوي الكرامِة اليت تصدر من أولياء الّله بالدجل          والتشو
والسحر والشعوذة اجلارية على أيدي أولياء الشيطان، حىت صـار          
اجليل املخدوع ال ُيَصدُِّق بثمرات األعمال الـصاحلة يف األوليـاء،           
فضًال عن تأييد صدورها أو بروزها على أيدي َمن يشاء الّلـه لـه              

 . ذلك 

زمان وأهله، وِرفقًا وإشفاقًا م حىت ال َيْبَهُتـوا احلـقَّ           وجماراًة لل 
ويستقبحوه َأْلَزْمنا أنُفَسنا يف هذه الترمجة جتاوَز كرامات الـصاحلني،          
وإذا َلِزَم احلاُل أو اضُطِررنا لذكِر شيٍء منـها شـفعناها بالتعليـل             
والتحليل حىت ال تصبح خارجة عن حد الربهـان والـدليل، وقـد             

شروط االتِّصاف يف َمن     ((لبحَث يف هذه املسألة يف كتاب       استوفينا ا 
، ))يطاِلُع كتَب األسالف كاَملْشَرِع والُغَرِر والتِّرياِق واجلوهر الشَّّفاف       

وهو حبٌث ال يستغىن عنه راغٌب يف معرفة احلق بلسان أهـل هـذا              
العصر، ومنه نستقي إيضاح الضوابط اليت وضعناها عنوانًا هلذا الفصل          

 .ه الترمجة يف هذ



  )٨٩( 

  الكرامات والخوارق
تعترب الكرامات إحدى مثرات الطاعة للعبد املسلم إذا صدق مع          
الّله، وليست الزمًة له، والثابُت عن املتقدمني من السلف الـصاحل           
حبضرموت خاصًة أم كانوا ال يهتمون بالكرامة بكوا مطلبًا من          

 ُيـْؤَثُر عنـهم     مطالب الطاعة وال شرطًا من شروط الوالية، وإمنا       
، وإذا ما أجرى الّلُه سبحانه وتعاىل       ))االستقامة أعظُم كرامة   ((: قوهلم

شيئًا من اَخلْرِق للعادة على يد أحٍد من عباده وُعِلَم حاله الظاهر من             
 معامالته وعاداتـه    ((االستقامة والصدق واإلخالص لّله من خالل       

 واعُتِقد فيـه الـصالُح       ُسلِّم له ما أجرى الّله على يديه       ))وعباداته  
وُطِلب منه الدعاُء، مع عدم االعتقاد بعصمته وال بشرط اسـتمرار           

 .)١(تكرار كرامته 

إن أساس عالقتنا بالكرامة يكمن يف مثـرات سـلوك أسـالفنا            
الصاحلني حبضرموت وغريها، وهي أيضا عالقتنا َمبن خرق العـادة          

 علـى القواعـد     وُنِقل ذلك عنه يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل        
 :التالية

                                                           
 . باختصار )) شروط االتصاف ((عن ) ١(



  )٩٠( 

ن الكرامَة انفعاٌل خيلقه الّله تعاىل يف بعض الظواهر على          أ: أوال  
من عباد الّلـه    عبد  غري معتادها لتأييِد حقٍّ أو َدْحِض باطٍل على يد          

 .الصاحلني

ليس كلُّ ويلٍّ ذا كرامة، وال كلُّ ذي خرٍق ملألوِف العادة           : ثانيا  
 شرطًا مـن    - أهل السنة واجلماعة      عند -بويلٍّ، وليسِت الكرامُة    

 .شروط الوالية، وإمنا أهمُّ شروط الوالية تقوى الّله
قد يلتبس على الناس أمُر الكرامة بالـسحر والـشعوذة          : ثالثا  

وغريها، وال ميكن الفصل بينهما إال من خالل شـواهِد الـسلوِك            
 .الذايت، وشهادِة أهِل عصره له بالصالح والتقوى

شرط اإلميان َأْن ُأَصدَِّق بكرامة فالٍن أو خارقة        ليس من   : رابعا  
عّالن، وإمنا شرط اإلميان أن ال ُأَكذَِّب حبصول ذلك ملن اتقى الّلـه             

 .عموما

وجوُب العلم بأنَّ غالَب الكراماِت واحلكاياِت اُملْثَبَتـِة        : خامسا  
يف غالب كتب التراجم منقولٌة بلفظ الرواة وتصرُِّفهم وليست مثبتًة          

 الويل ذاته، وهذا من أسباب اإلفراط يف الوصف وحـصول           بلفظ
الزيادات اليت َتْصِرُف احلكاياِت عن حقائقها، وقد تابعنـا هـذه           



  )٩١( 

الظاهرَة يف بعض كتب التراجم فترجَّح لنا أن كثريًا من الُكّتـاب            
ُيْفِرُطون يف مسألِة ُحْسِن الظَّنِّ، وكذلك يف إبراز مقام الشيوخ أمام           

اد فَيِزيدون وُيْنِقصون، ويعظِّمون ويهوِّلون، ولـيس       األشباه واألند 
، )) اجلوهِر الشفاف    ((َأَدلَّ على ما ذكرنا هنا مما اعترف به مؤلُف          

قـال  ) ٨: ١(فَأْنِصْت وَتَدبَّْر ملا يقوله هذا املؤلف يف أول الكتاب          
 : املؤلف 

حلكايـة  وقد ُأَغيُِّر ِبناَء بعِض احلكاياِت، ُثمَّ َأْنُظـُر إىل معـىن ا           
وصورِتها، مث ُأثِبُتها على َرِمسها مبا َحُسَن من البناء، وَأَتَكلََّم فيهـا            
على لسان احلال، وال أعبأ فيما سبق بزائد اللفظ وناقصه، وسابقه           

وَحَذْفُت اإلسناَد مـن    ! والحقه، وُأْبِدُل يف بعضها بعَض األلفاظ       
  . ))الطبقات الثالِث اُألَول 

 ُغْنَيـٌة كافيـٌة     )) اجلوهر الشفاف    ((لف  ويف هذا البسط من مؤ    
لالستدالل على ما قررناه من زيادة النََّقَلِة والَكَتَبِة وصرِف النص يف           

 .  )١(بعض األحيان مبا ُيِضيُفونه من الفهم عن حقيقة حال املتكلم به 

                                                           
 بتحقيٍق للفقري كاتب الترمجة يتناول متابعة احلكايـات         )) اجلوهر الشفاف    ((ُخدم  ) ١(

واألوجه العقلية املناسبة لفهم الكرامات واألحوال املذكورة مبا يناسـب          وأصوهلا  
القاموس العصري وفهم اإلنسان املعاصر الذي تشكل عليه مثل هذه األمور، وال            



  )٩٢( 

وها أنذا أضُع بني يدي القارئ واحدًة مـن هـذه احلكايـات             
 وللتأكيـد أن نـسبَة الطاّمـات        لالستدالل ا على ما ذكرُت،    

والشَّطحات لبعض األولياء تأيت غالبًا من نقِل التالميذ واملريـدين          
 .وسوِء تفسريهم لألقوال 

 يف ترمجته لألستاذ األعظـم      )) اجلوهر الشفاف    ((كتب مؤلف   
 : ))احلكاية اخلامسة والثالثون((الفقيه املقدم 

 الفقيـه املقـدم     روى املشايخ رضي الّله عنهم أن شيخ شيوخنا       
حممد بن علي رضي الّله عنه خرج ذات يوم من األيام إىل شـارع              
من شوارع ترمي وكان ذلك الشارع مطروقا، فوقف الشيخ فيه فَمرَّ           
به بدويٌّ معه مجٌل عليه سعٌف، فساومه الشيخ يف الـسعف فـأىب             

                                                                                                                             
 . زال هذا التحقيق جاريًا 

 مـن   )) اجلوهر الشفاف    ((وكان سبب االهتمام ذا التحقيق ما يوجد يف         
عض موقف احلرية وخاصـة أولئـك الـذين         حكايات وأحوال يقف عندها الب    

 . يعتقدون أن السلف يبالغون يف وصف أنفسهم وأحواهلم 

وقد الحظنا أن الكرامات واألحوال على أمناط، منـها كرامـات ميكـن             
تأويلها، ومنها كرامات يتوقف عندها ويتحقق يف نقلها من حيث زيادة املؤلـف             

 . ء الّله عند ظهوره أو عدم ثقة الناقل، وأمناط أخرى ستظهر إن شا



  )٩٣( 

ِبِع : البدوي أن يبيع السعف للشيخ بالذي أراد، فقال له احلاضرون         
 للشيخ بالذي أراد، فأتى إليه الفقيه األجل اإلمام األكمـل           السعَف

ِبِع الشيَخ السعَف مبا أراد     : أمحد بن عبد الرمحن أبو علوي وقال له       
فإن الشيخ كذا وكذا، وذكر شيئا من مناقب الشيخ، فقـال لـه             

هو الشيخ حممد بن علي الّله ؟ فلما مسع الشيُخ ِذْكَر الّله            : البدوي  
 .إخل .. وسقط مغشيًا عليه .. أنا الّله.. نعم: ه قال بأعلى صوت

 لكن كان نقلـهم     )١( وغُريه )) الترياق   ((وهذه احلكايات نقلها    
 ليست بصفة االسـتنكار ولكـن بـصفة         ))!أنا الّله   ((لقول الفقيه   

اإلقرار، وهذا عكس الواقع ألن الفقيه خرَّ مغشّيًا عليه من ِعَظـِم            
 .الصدمة َلّما قال البدوي ذلك 

                                                           
 شـرح   (( و ))الغرر   ك ((، إشارٌة إىل العديد من كتب التراجم        )) وغُريه   ((: قولنا  ) ١(

، فكلهم َفسَُّروا العبارة بصفة اإلقرار وعللوا ذلك مبا يليق          )) املشرع   (( و ))العينية  
الفقيه الواثِق  مبقام الفقيه املقدم، مع العلم أن اللفظَة وإصابَة الفقيه باإلغماء ومقاَم            

بربه ُيربز َأنَّ اللفظَة كانت بصيغة االستنكار، وهو الالئق حّقًا مبقام عاِلٍم جمتهـٍد              
َيْعِرُف مقامات الرجاء واخلوف، وهذا الذي يدل عليه ِسياُق العبـارة للمتأمـل             

 . والباحث 



  )٩٤( 

شاع يف العصور السالفة االهتمام الكلِّـيُّ بتـسجيل         : سادسا  
ورواية الكرامات يف التراجم استجابة ملستوى فهم الناس وثقافام         
ورغبام وكانت آنذاك أهمَّ ما يتميز به الويلُّ عند العوام، أما بقية            
األعمال واملربات واألخالق فيتـساوى فيهـا غالـب العلمـاء           

زوا أو جيعلون الكالم عنها عرضًا عابرًا فقـط،    والصلحاء، فيتجاو 
وينتقون من جممل احلياة أخبار اخلوارق كيفما كانت علـى غـري            
متحيص وال تدقيق، وهذا واضح كل الوضوح إذا طالعَت كتابًا من           

 .كتب التراجم القدمية
فعلى سبيل املثال ال احلصر وخالل مجع مواد هذه الترمجة َأِجـُد            

يدي من تراجم اإلمام الفقيه املقـدم ترضـخ لثقافـة           كافََّة ما بني    
الكاتب وعصره، وال أجُد أحدًا من هؤالء املترمجني مـن يعمـل            
الذهن يف كافَِّة ما ُيروى َعِن الفقيِه املقدم أو عن غريه ؛ ليجعل من              
احلكايات واَملْرِوّياِت َحَدثًا واقعيًا ميكن استيعابه وفهُمه وتعليُله، إما         

ِيِني غامِض عباراته، وإما بإرجاِعه إىل مستوى القـدرة         بشرِحه وَتبْ 
والُكّتاُب واملترِجموَن األوائُل   . اإلهلية الفاعلة يف احلدث واملسببة له       

معذورون يف ذلك، وال ميكن حباٍل من األحوال أن ُنَخطَِّئ عمَلهم ؛            
 .  ألنه مثرُة ِفقِهِهْم وِعْلِمِهم ومستوى ثقافِة عصرهم 



  )٩٥( 

ها األخ القارئ وأنت تقرأ ما أثبتناه هنا مـن تعليـٍل     أما ترى أيُّ  
وحتليٍل وتبسيٍط لظواهر الكرامِة واحلكايِة أن يف احلياِة من رجـال           
عصرنا وجيلنا من ال يستسيُغ هذا التعليل والتحليل ؟ وإمنا يعتـربه            

ليه املترِجمون ورضَيُه الشيوُخ السابقون،     حتريفًا حلقيقِة ما َأْجَمَع ع    
وَتَرُكوُه كما هو لالطالع دون أن َيَمسُّوُه بتحليل وال تعليـل وال            
مناقشة، وهؤالء القائلني ذه القول فئـٌة ال زالـْت حتمـُل ذاَت             
التََّصوُّراِت اَملْبِنيَِّة على سالمة ما ُرِوَي وما كتـب بلـسان ذلـك             

 يف فهم املتأخريَن وثقافـام وأسـلوب        العصر، وأن الفساَد كامنٌ   
 .دراسام

وهلذا السبب وللخروج من هذه املتناقضات بني فكر وَقبوِل جيٍل 
دون جيٍل، َحَمْلنا أقالَمنا حملاولة اإليـضاح والتقريـب حـسب           
املستطاع، حبيث يظل احترام اجلميع لعباد الّله الصاحلني قائمًا دون          

ن مث نرجع إىل التراث ونفهمـه       َمساِس شخصيام وعقائدهم، وم   
بلغة عصرنا مقرونا باالستدالالت والرباهني والتحلـيالت، ومـا         
استعجم من التراث ومل نفهمه نترُكه كما هو وال ُنْصِدُر به ُحكمًا            
على الواصف له وال املوصوف، ألن هذه احلكاياِت أخباٌر وآثـاٌر           

ما مل ُيفهم منها   ُيستفاد من روايتها عندما تكون مفهومًة ومعلومة، و       



  )٩٦( 

ُيعرض على الضوابط املذكورة سلفًا، فإن تطابقْت معهـا فتلـك           
ظاهرٌة نادرٌة، وإن مل تتطابق معها فُتترُك كما هـي حتـت دائـرة     
االستفهام، وُيلتفُت إىل أعماِل وجماهداِت وَمَبّراِت أولئك الصاحلني،        

يضًا ضابُط  فهي األصُل وعليها املعوَُّل يف االقتداء واالهتداء، وهي أ        
التمييِز بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، وبني الكرامة والـدََّجل،          
وبني انفعال الظواهر ألهل احلق وبني انفعاهلا ألهل الباطل، وكالمها          
البد يف احلياة، وذلك أمُر الّله يف العباد، وقد َجَمَع يف عهد رسول             

ة وبـني اسـتدراج     الّله صلى الّله عليه وآله وسلم بني معجزة النبو        
الكاذبني كمسيلمة واألسود العنسي وسجاح وغريهم، ويف الوقت        

ل على رسول الّله حقًا وصدقًا كان مسيلمة        نـزالذي كان القرآن ي   
الكذاب يعلن كذب القرآن والرسالة ويقرئ قومه قرآنـا آخـر،           
ويظهر هلم كراماٍت مصنعًة باحليلة واخلداع، فكان ملـسيلمة قـوٌم           

ينقطعوا مبوت مسيلمة ومل ينقرضوا، وكان لرسول الّلـه         وأتباٌع مل   
قوم وأتباع مل تنقطع منهم الكرامات واآليات مبوت رسـول الّلـه       

، بل بارك الّله يف آثارهم،      )١(صلى الّله عليه وآله وسلم ومل ينقرضوا      

                                                           
هذه قاعدة معروفة ومعلومة، فمدرسة التمذهب باملذاهب على هذه الكيفية مـن            ) ١(

الترابط منذ العصر األول إىل اليوم، وتقابلها املدرسة احلديثة الداعية لنبذ املذهبية            



  )٩٧( 

. فَصلِّ ِلَربَِّك واحنْر    .  ِإّنا َأعطيناَك الَكوَثر   ﴿: وحقق فيهم قول ربه   
 .  صدق الّله العظيم ﴾َئَك ُهَو اَألبَتر ِإنَّ شاِن
 

  ضوابط الشطحات والعبارات الموهمة
ُيتهم الصوفيُة يف عصرنا بأم يتجاوزون حد األدب مع الّله فيما           
يصدر عنهم من عبارات وشطحات شعرية ونثرية، ويستدل علـى          
ذلك الشطح بقصائد ابن الفارض وكتب ابن عـريب وعبـارات           

ن هذه العبارات والشطحات عمَّم املتـأخرون       احلالج وغريهم، وم  
حكم املروق والفساد على مدارس التصوف والصوفية، أينما كانوا         
وكيفما كانوا، وخاصة يف هذا العصر الذي كثرت فيـه كتابـة            
 .  الرسائل واملصنفات وصارت توزع جمانا وتنقل من بالد إىل أخرى

حديثنا أنه لـن    وحنن يف هذه الترمجة قد أوضحنا حدود تناولنا و        
يتعدى التعليل واإليضاح لقواعد مدرسة حضرموت، مدرسة الفقيه        
املقدم، ولكنا يف بعض األحايني ال بد أن نتجاوز هـذه القاعـدة             

                                                                                                                             
وحماربة الصوفية ومنهج آل البيت النبوي، فلها تسلسل تارخيي عرب الزمـان إىل             

 .األصول األساسية الواضعة قواعد اخلالف، وهكذا 



  )٩٨( 

ونشري إىل تاريخ االعتدال يف التصوف كله، ألن مدرسة االعتدال          
متثل رابطًا واحدًا ومنهجًا متشاًا أمام طريف اإلفـراط والتفـريط،           

التـصوف  ((طح والعبارات املومهـة مل تكـن حمـصورة يف           فالش
 وإمنا مشلت عددًا من رجال العلم واحلديث واألصـول،          ))والصوفية

فهناك هلم أقوال وأحكام وعبارات يف التوحيد والعقائد ويف الفقـه           
واحلديث واجلرح والتعديل ال تقل خطرا عن عبارات الـشاطحني          

 . من الصوفية 

 الصاحل عاجلوا هذه املـسائل برويـة        ومع كل هذا فإن السلف    
وتعقل ومل يذهبوا مذهب املفرطني الذين حكموا بكفـر بعـض           
الصوفية الشاطحني وال مبروق العلماء اُملْفِرِطني وال املفّرطني، فمن         
أقوال سلفنا الصاحل مبدرسة حضرموت حول هذه املسائل يقـول          

 : اإلمام احلداد يكتب لبعض مريديه 
 بالشيخ ابن عريب وال بأضرابه فـإن ذلـك           ال تعلق خاطرك   ((

معجزة، ورمبا دعا بعَض الناس إىل الدعوى مبا ال يفعلـه، فعليـك             
بالعلوم الَغّزاِلّية وما جرى جمراها من الصوفيات والفقهيات اليت هي          



  )٩٩( 

علوم الشرع، وصريح الكتاب والسنة، فَثمَّ الـسالمُة والغنيمـُة،          
 . )١())ش على اإلنسان سلوكهواحتِرْز مما سوى ذلك فإنه رمبا يشو

 فـيض   ((وكتب الشيخ عبد الّلـه بـن أمحـد باسـودان يف             
وقد سأل الشيُخ أمحُد بن عبد القادر اِحلْفِظي العجيلي         : )٢())األسرار

سيدي أمحَد بن علوي مجل الليل باعلوي نفع الّلـه مـا عـن              
ه الذي أرا :  البن عريب، فأجابه رضي الّله عنه مبا نصه          ))الفصوص((

الَكفُّ عن اخلوض يف اإلشارات، وعدم صرف الزمن يف فهم تلك           
العبارات، وذلك ألن الطالب العامل ال جيعل مهََّته متفرقًة إىل غـري            
جهة احلق املفيض على كل ُمقبٍل عليه صنوف اإلحسان، وتلـك           
الرموز واإلشارات ال تصلح أن تكون مفيدًة لكل فرد أصالًة، فإن           

احد من أولئك القوم ال يدري علـى أي         صدورها من الشخص الو   
وجهة صدرْت وعلى أي حال جرت على لسانه، بل إن من أجرى            
الّله تعاىل على لسانه ما ُذِكَر إذا كان من أرباب الثبات ال َيِقـُف              
عنَده وال يعمل مبقتضاه يف كل آن  ؛ ألن كثريًا ما خييِّـُل الـوهُم                

ل احلياة، ورمبا ينقطـع     للعارفني صورًا مشتبهًة يقف بسببها يف كما      
                                                           

 ) .٢٣-٢٢: ٢(املكاتبات، مطبوع، ) ١(

 ) .١٩٧: ١( للشيخ باسودان، خمطوط، )) فيض األسرار (() ٢(



  )١٠٠( 

بعُضهم إذا سار معها، فاحلزم كل احلزم يف إشغال الوقت وعمارته           
مبا برز من مرشد الكل اهلادي إىل الصراط املستقيم عليـه أفـضل             
الصالة والتسليم، من ذكر وتالوة وتدبر وعبادة مع خشوع وإفادة          

رشد وإستفادة، واالشتغال بالسنة وتفهم أسرارها على الوجه الذي أ     
  .))إليه صاحبها، ومضى عليه ورثته من بعده 

هذا وقد ظهر يف مدرسة حضرموت من ُنـسب إليـه بعـض             
الشطحات واألقوال املومهة، إال أن هذه األقوال تعرض على حقيقة          
حال املتكلم ا، فإن ُوجد أن حاله التخليط والتخبيط فالعبارة ِنتاٌج           

االستقامة وهو مشهود لـه     من ِنتاِج َخلِطه وخبِطه، وإن كان حاله        
 إن -من أهل عصره بالتقوى واملراقبة لّله والوالية فتعترب هذه املقولة        

 إشكاًال ُيَؤوَُّل عن ظاهره مبا حيتمل معىن آخر تسعه          -صّحت عنه   
 .العبارة

ويف هذا املضمار كتب السيد العالمة حممد بن أمحد الـشاطري           
ىل انتـشار التـصوف     مـشريا إ  ) ٢٥٥: ٢ ()) أدوار التاريخ    ((يف  

 وهكذا انتشر التصوف    ((: حبضرموت وأثره يف احلياة الفكرية فقال       
 ولكـن   -بعد ظهور الفقيه املقـدم      :  أي   -حبضرموت فيما بعد    

بصورٍة مهذَّبٍة منتقاٍة وبعيدٍة عن الغلو وجمانبة الشرع، وبالرغم من          



  )١٠١( 

َب إليها  هذا فإنه مل َيْخُل املطاُف عن شخصياٍت حضرميٍة كبريٍة ُنسِ         
ما ُيخاِلُف ظاهَر الشرع من تبجُّحاٍت وشطحاٍت كما ُنـِسَب إىل           
غريها من صوفية األقطار األخرى ؛ ولكن ذلك مل يأِت عن سـوِء             
قصٍد طبعًا ملا ُعِرُفوا به من مثاليٍة وإمياٍن متني، فإذا ُأِسيَء تفسري هذه             

ة، ولعـلَّ   الشطحات فقد ُعِذَر أصحاُبها ألم قالوها يف حالِة غيبوب        
 .)١( ))هذا أسلُم وأحزُم من َأْن َنَضَعُهم موقَع التَُّهِم والعياذ بالّله 

 ظاهرة  ((وإضافة إىل ما ذكره هؤالء العلماء، فإنه من املعلوم أن           
 ال متثل يف منهج سلفنا الصاحل وال        ))الشطح والطامات والتبجحات    

عليه أمـر االّتبـاع     يف ج الفرد منهم قاعدًة وال ُتَعدُّ أصًال ينبين          
 حاالٍت طارئًة تعرب عن ذاا مقرونة     - إن صحت    -واالقتداء، وإمنا   
 خارجًة عن مألوف علمه     )) ِلذاِت القائل    ((لت فيه   يباحلال الذي ق  

وطبعه، وال ُيقاس ما عقيدته وال علمه وال جـه يف الـسلوك             
 انفعـاٍل   واملعرفة، ألن بعض األولياء قد يبلغ م احلال املترتب على         

معٍني أو غضٍب أو حتدٍّ أو منافسِة أضداٍد أو غري ذلك من مسببات             
اإلثارة الطبعية الشاذة، أو يكون يف حالة فرح واستئناس برمحة الّله،           

لق مـن  نـزوما يطرأ من الوجد والشوق بعد متام طاعة أو عبادة فت        
                                                           

 ) . ٢٥٥: ٢()) ر التاريخ ا أدو(( )١(



  )١٠٢( 

 لسانه كلمة أو عبارة توهم الشك يف ظاهر لفظها، وتثري االستغراب          
عند تأمل معناها، فيثبتها املريدون املتنافسون ويروجون خربها بني         
األنداد واألضداد كعبارة متميزة وذات مدلول خاص، وكان األوىل         

 أهـل   ((واألثبت واألسلم أن ال ُتروى وال ُتكتب ألا ال تعد عند            
 عند أهل الثبات مطلبًا وال      (( فضيلًة أبدًا، بل هي ليست       ))الطريق  

  .))غاية 
 

  أوائل تالميذ الفقيه المقدم
استطاع األستاذ األعظم يف حياته املباركة بتوفيق الّلـه تعـاىل           
وعونه أن يربز منهجه األخالقيَّ مشفوعًا باملفهوم الصويف العـاملي          
املتمثل يف مساندة املدرسة الشعيبية املغّربية، ومدعوما باالسـتجابة         

 بـذات الـدعوة يف أوديـة        احمللية التامة من قبل املشايخ القائمني     
حضرموت وعلى رأسهم الشيخ الكبري سعيد بن عيسى العمودي،         
ومل مير زمن قصري إال وقد برزت آثار هـذه الـدعوة املباركـة              
يتصدرها كبار علماء وشيوخ حضرموت، وكان من أبرز الرجال         
اآلخذين منهج العلم الروحي على يد الفقيه املقدم عدٌد من الشيوخ           

 :ومنهم



  )١٠٣( 

 

 .)١(الشيخ العالمة عبد الّله بن حممد بن عبد الرمحن باعباد -١

                                                           
كان من أبرز مشايخ حضرموت     :  مبا مثاله خمتصرا     )) طبقات اخلواص    ((ترجم له يف    ) ١(

قدرًا وأعظمهم شهرة، صحب يف البداية الشريف الصاحل حممد بن علـي بـاعلوي              
 حيبه حبًا شديدًا، مث رحل إىل الـشيخ         واستفاد منه واقتبس من علومه، وكان الفقيه      

أمحد بن أيب اجلعد وأخذ عنه وانتفع به، ولقي الشيخ أبا الغيث بن مجيل وغريه مـن                 
 .األكابر وانتفع م

واشتهر كثريا يف البالد وحىت قصده الناس من نواٍح شّتى، وَتِبَعه َخْلٌق كـثٌري              
 يف حوايل ألف ومخسمائة نفس،      حىت إنه قصد مرًة زيارة قرب النيب هود عليه السالم         

وكان للشيخ باعباد كالم حسن يف التصوف ومكاتبـات مفيـدة إىل أصـحابه              
وكرامات وأحوال ظاهرة، وكان متباعدًا من الدنيا كثري الذم هلا، وكـان ينـهى              
أصحابه من االحتباء حال األذان ألا حال دعوة إىل أداء أمر الّله تعاىل، وحقهـا               

تثال وترك التمكن باجللوس، وكان إذا أراد أن يؤدب بعض أتباعـه            املبادرة إىل االم  
 .لسوء أدب يصدر منه ألزمه مزيدًا من أوراده

 ودفن مبقربة مدينة شبام، وقريته معروفة هناك وله ذرية          ٦٨٧تويف آخر سنة    
 طبقات  ((انتهى عن   . كبرية يعرفون إىل اليوم بآل باعباد، ومساكنهم حضرموت         

 . بتصرف وزيادات من املؤلف١٧٩-١٧٦ ص))اخلواص 

أن الفقيه املقدم كان حيب الشيخ عبد الّله حبـا مجـا            )) الترياق  (( وجاء يف   
 كل ذلك من حمبته له      ))لو كان الشيخ عبد الّله قذاه يف عيين ملا جرحتين         ((: ويقول

 .مث من حسن تربيته له



  )١٠٤( 

 .)١(الشيخ عبد الرمحن بن حممد باعباد -٢
 )٢(الشيخ عبد الّله بن إبراهيم قشري -٣
 .)٣(الشيخ سعيد بن عمر باحلاف -٤
  . )٤(الشيخ إبراهيم بن حيىي بافضل -٥

                                                           
 األخذ والطلب واالنتفاع    عبد الرمحن حممد باعباد هو أخو الشيخ عبد الّله وقرينه يف          ) ١(

بسيدنا الفقيه املقدم، وكان له االنطواء الكامل واحملبة الفائقة حىت نال بذلك املقـام              
 . األسىن 

عبد الّله بن إبراهيم باقشري من كبار األئمة العلماء حبضرموت، كان ممن اشـتهر              ) ٢(
ال فيـه الـشيخ     ه علما غزيرا، ق   بصحبة الفقيه املقدم وانتفع به كثريا واستفاد من       

صاحب هذا القرب صـاحب  : الرمحن بن عبدالّله بن أسعد اليافعي ملا زار قربه   عبد
لواء يوم القيامة، هذا رجل يباهي الّله به مالئكته، هذا رجٌل يف وجهِه ُغرٌَّة كوجِه         

وكان كـثري التبجيـل والتعظـيم       .  حممِد بِن عبِدالّله صلى الّله عليه وآله وسلم       
 .البيت النبوي، ملا هم من الشرف الطاهر والنسب الفاخرواالحترام آلل 

الشيخ سعيد بن عمر باحلاف من أكابر تالميذ الفقيه املقـدم الـذي انطـوت               ) ٣(
وشائجهم يف وشاجه، وممن انتفع به انتفاعا خاصا وعاما حىت بلغ بـه املراتـب               

ـ              ه كلـها   العلية يف قدم الطريق وارتبط حاله حبال شيخه حىت كان يراه يف أحوال
 .  وغريه)) الترياق ((بصور ومقامات ومراتب راقية، أشار إليها كتاب 

أحد كبار التالمذة الذين انتفعوا باألخذ الكامل عن الفقيه املقدم، عـاش بتـرمي              ) ٤(
وتويف ا، وكان من الشيوخ األفاضل الذين كانوا يف غاية من اإلخبات والقيـام              

أنفق حياته يف سبيل العلـم      . والزهد والتواضع بالطاعة لّله تعاىل مع كمال الورع       



  )١٠٥( 

 . ) ١(علي بن حممد اخلطيب الشيخ  -٦
 .)٢(حممد اخلطيبالشيخ أمحد بن  -٧
  .)٣(الشيخ سعد بن عبد الّله أكدر -٨

                                                                                                                             
والتعليم مع الصرب على شظف العيش، وعرف بفنائه الكامل يف حمبة أهل البيـت              

 .النبوي واالنطواء فيهم

من فقهاء وعلماء ترمي األكابر الذين حتدد أخذهم عن الـشيوخ وكـان فتحـه               ) ١(
ته كلها يف نشر العلـم      وانطواؤه الكامل يف شيخه الفقيه املقدم، وقد أمضى حيا        

بترمي متنقال بني زواياها ومساجدها، عاصر االس بالعلوم الفقهيـة واحلـديث            
والصوفية منطرحا كل االنطراح لشيوخه من آل البيت النبوي الـذي يـأيت يف              

 .مقدمتهم اإلمام الفقيه املقدم

انتفاعه على الفقيه   من املشايخ األفاضل، ولد بترمي وترىب فيها، وكان ُجلُّ َأْخِذه و          ) ٢(
املقدم وخترج به وقضى معظم حياته بعد الفقيه متصدرا يف التعليم مبساجد تـرمي              
وزواياها مع الغاية يف التواضع وحب اخلمول والزهد يف الدنيا، حىت تويف بتـرمي              

 .ودفن ا

ومن هذا البيت استشهد     الذين عرفتهم ترمي ونواحيها،      من مشايخ العلم الصلحاء   ) ٣(
، وقد نشأ   ٥٧٦خان يس وأمحد ابنا سامل بن أيب أكدر يف فتنة الزجنيلي سنة             الشي

الشيخ سعد على غاية من االجتهاد يف طلب العلم وأخذ الطريق على يد شـيخه               
اإلمام الفقيه املقدم حىت برز يف الطاعات واألوراد ويف العلوم على كـثري مـن               

ع به خلق كثري، ومع هـذا فقـد         أقرانه، وأقامه الّله حجًة يف العلم والعمل وانتف       
كانت حرفته اخلياطة وكان يذكر الّله مع كل قطعة خييطها يف الثوب، وخـاط              
مرة قميصا، وملا فرغ منه تذكر أن قطعة منه مل يذكر الّله تعاىل عنـدها فـنقض           



  )١٠٦( 

 .الشيخ علوي بن الفقيه املقدم -٩
 .الشيخ عبد الّله ابن الفقيه املقدم -١٠
 .الشيخ أمحد ابن الفقيه املقدم -١١
 .الشيخ عبد الّله بن علوي ابن الفقيه املقدم -١٢
 .الشيخ أبو بكر بن أمحد ابن الفقيه املقدم -١٣

ن طالئع التالميذ واملريدين اآلخذين عن الفقيـه إبـان          هؤالء م 
حياته وتصديره يف ترمي، ومل يكن التالميذ حمصورين يف هذا العدد           
املذكور، بل كان اتمع كله مستجيبا لدعوة اإلمام الفقيه املقدم،          
منتفعا بعلومه، ملتفا حول مدرسته، حمبا لشخـصيته الـيت بناهـا            

 يف العلم والعمل، والّله ال يضيع أجـر         بالصدق مع الّله واإلخالص   
 .من أحسن عمال

                                                                                                                             
خياطة القميص مث خاطه مرة أخرى وهو يذكر الّله، تويف يف مجاد اآلخـر عـام                

  . ٢٣٨ ص))وهر الشفافاجل((انتهى عن  . ٧٧١



  )١٠٧( 

   وفي الكسب الحالل في العلومالفقيه المقدم مثال
كان من أهم مميزات مدرسة اإلمام الفقيه املقدم أـا مدرسـة            
مجعت يف دعوا بني شّقي العلم والعمل، وبني التوكل والتعـرض           

ن الـسلف   لألسباب، وإذ كان املتأخرون قد تشوشت فهومهم ع       
حيث مل يعرفوا شيئا عن حيام العملية، وعـن طلبـهم للـرزق             

تأملوا يف حقيقة حال هـؤالء      يبأسباب الكسب احلالل، فعليهم أن      
األئمة من أهل البيت يف حضرموت وكيف تفردوا يف صوفيتهم ويف        

 .  علومهم وأعماهلم 

وبرغم أن الدعوة إىل الكسب احلالل وبذل األموال يف صنوف          
، إال أن   )١(اخلري هي ديدن آل البيت منذ عهد اإلمام املهـاجر         أوجه  

الفقيه املقدم رسخ هذا التوجه وأورثه أكابر أهل بيته كي ال يكونوا            
عالة على أحد من الناس، ويف هذا املضمار كتب الـسيد صـاحل             

إن أجدادنا الصوفية مل يكونـوا      : )) تاريخ حضرموت    ((احلامد يف   
عن األسباب، وترك السعي على العيال،      كما يظن م من التخلي      

                                                           
خرج اإلمام املهاجر من العراق وهو حيمل معه ثروة طائلة من الذهب، وملا وصل              ) ١(

إىل حضرموت اشترى يف وادي دوعن عقارا مث وهبه ألحد مواليـه، مث اشـترى            
  .٧١٩ ص)) تاريخ حضرموت ((عن . غريه ووهبه آلخر وهكذا 



  )١٠٨( 

بل كانوا خبالف ذلك، إذ مل مينعهم التصوف من عمارة أوديتـهم            
بالزراعة وغرس النخيل حىت صار يف تلك العهود جنانا غّناء، فقـد            
روى الثقاة من املؤرخني أن األستاذ الفقيه املقدم كان هـو املثـل             

تمر ثالمثائة وستني    من ال  -ميأل  :  أي   -األعلى يف ذلك، كان يرزم      
 .)١(اهـ. زيرا من التمر الفاضل عما يستهلكه أيام الرطب 

وكانت هذه التمور املخزونة تنفق على الفقراء واحملتاجني وذوي         
العسرة، حيث كان يتصدق كل يوم بزيد من تلك األزياد احملفوظة           

 .على عدد أيام السنة

رمه فحـدث   وأما ك  : )) تارخيه   ((كتب السيد صاحل احلامد يف      
عنه وال حرج، فقد واسى من تقدم ودرج، وتقدم يف اجلود علـى             
من مضى وفاقه، وترك الناس بني يديه ذوي فاقـة، وكانـت داره             
مشيدة البناء، رحبة الفناء، تلجأ إليها األيتام والفقـراء واألرامـل،           

 .)٢(ويفد عليه الراجي واآلمل 

: ٢٦٨ ص ))ار   األدو ((وكتب السيد حممد بن أمحد الشاطري يف        
 ٦٥٣وذكرْت مصادُر أخرى أن اإلمام الفقيه املقدم املتوىف سـنة           

                                                           
  . املصدر السابق )١(

  .٧٢٦صاملصدر السابق ) ٢(



  )١٠٩( 

من التمر بعد االستثمار والصدقة يف ِجراٍر ُمَعدٍَّة         ))يرزم  (( كان يكبس   
له ما ُيَقدَُّر مبئة ألٍف وعشرين ألِف ِرطٍل سنويا، وحلفيده اإلمام عبد            

اد حتصى، وال َيدَِّخُر منها  الّله بن علوي بن الفقيه أطياٌن ومتوٌر ال َتك        
 إال القليَل ألنه يشرك فيها الفقراء واملعوزين، وقـد مجـع الـسيد             
 عمر بن حممد العلوي من ودك الغنم اليت كان يرسلها له ثالثني َمّنًا             

 يف شهر واحد، ومن أوقافه علـى        - واَملنُّ مثانية وعشرون رطًال      -
ار ذهبا من األطيـان    مسجد باعلوي بترمي ما قيمته تسعون ألف دين       

 . انتهى . والنخيل واآلبار

ومع هذا االتساع يف الكسب وإنفاقه يف سبيل الّله، فقد كـان            
الفقيه على غاية من التواضع واخلمول، حىت أنه كان حيمل السمك           
يف كمه من السوق إىل أهله تواضعا، وكان إذا جاءه ضيف جيلسه            

 .)١(ركة أيدي املسلمنيعلى زير التمر ليأكل منه حاجته وليلتمس ب

                                                           
  .٩٢الترياق ) ١(



  )١١٠( 

  أسرة الفقيه المقدم
لية يف منهج التصوف أساس احلياة األسـرية،        نـزتعترب التربية امل  

ومنطلق توجه أفرادها، وكان آل البيت يف حـضرموت يعتنـون           
لية اعتناء تاما، وا خترج أئمة الرجـال وصـاحلات          نـزبالتربية امل 

 مناذج عديدة كلها    النساء، وتروي كتب التراجم من هذه املواقف      
تدور حول اهتمام الواقع كله مبسألة التربية، ومن البديهي جدًا أن           
اتمع الذي تبدأ األسرة فيه بالتربية يكون اتمع كله على جانب           

 ترمي  ((: من التعاضد والتآزر يف هذا املضمار، وهلذا يقال عن ترمي           
االهتمام بالتربية  ، وهذا يدل على انتشار أثر       ))شيُخ َمن ال له شيخ      

ل إىل احلياة العامة، والفقيه املقدم كان يف عصره رجـل           نـزمن امل 
التربية األول، وبتوجيهه ورعايته سار اتمـع احلـضرمي سـرية           
االقتداء الكامل باألسوة احلسنة صلى الّله عليه وآله وسلم، وسـار           

ينب أيضا يف هذا املسلك أهل بيته وذووه، فزوجته الصاحلة التقية ز          
بنت عمه أمحد كانت من أكثر من يليه عونًا له علـى منهجـه يف               
احلياة العامة واخلاصة، لقبت بأم الفقراء اقتداء بزينب زوجة الـنيب           
 صلى الّله عليه وآله وسلم، ولكثرة صدقتها على الفقراء واملساكني، 



  )١١١( 

بل ُرشحت من بعده للقيام بكثري من األمور اليت كان الفقيـه            
ها على الناس، وكان الفقيه املقدم هو الذي رشـحها يف           املقدم جيري 

حياته لقوة شخصيتها، والستعدادها وكفاءا، فصار تالمذة الفقيه        
وزواره يقصدوا لالسترشاد والتربك واالستشارة، وكانت ترتـب        
النفقات اخلاصة بالرباط املنسوب لزوجها بعد وفاته، كما اعتنت يف    

العتناء، حتثهم على الطاعات وتدهلم على      حياة الفقيه بأوالده غاية ا    
ما ينفعهم يف أمور دينهم ودنياهم، وتأمرهم بالذهاب إىل املساجد          

  . )١(ومرافقة أبيهم يف كل مواقع العلم والذكر وجمالس السلوك 

وذه التربية الصاحلة برز أبناء الفقيه املقدم يف حياته على غايـٍة            
 وهو الـذي    -األكرب علوي   من االستقامة وحسن السلوك، فابنه      

 بلغ مرتبة عظمى يف االهتداء واالقتداء، وكذلك        -يَكنَّى به الفقيه    
بقية أبناء الفقيه، وهم عبدالّله وأمحد، وقد تزوج كل هؤالء يف حياة  
والدهم، وأجنب كلٌّ منهم من األبناء والبنات ما قرت بـه عـني             

الشيخ عبدالّله  جدهم الفقيه، فالشيخ علوي أجنب عبدالّله وعليا، و       
أجنب حممدًا وفاطمة، والشيخ أمحد أجنب أبابكر وعلويـًا وعمـر،    

                                                           
 بترمي، ودفنت   ٦٩٩ شوال   ١٢وكانت وفاة الشيخة زينب أم الفقراء يوم السبت         ) ١(

 . مبقربة زنبل رمحها الّله رمحة األبرار 



  )١١٢( 

وكان هؤالء الصغار يدبون خلف آبائهم إىل املـسجد حيـضرون           
الصلوات ويقتبسون النور من مواقع الطاعات، حىت صـار يطلـق           

 تصغريا السم احلمامات، لكثـرة      ))ُحَميمات املسجد ((عليهم لقب   
 . يها مالزمتهم آلبائهم ف

 

  آثار الفقيه المقدم

بىن الفقيه املقدم يف حضرموت صرحا من العلم والتريـة بنـاء            
راسخا متمكنا أساسه الصدق مع اهللا وبذل اهـود يف إصـالح            
اإلنسان وأسباب حياته الدينية والدنيوية ، وهذا من أعظم آثاره اليت           
 طبقت بقاع العامل اإلنساين كله ، إذ شهدت حضرموت منذ ذلك          
احلني حتوال واسعا يف احلياة الفكرية ، ورست الطريقة العلوية علما           
وعمال وذوقا متفردة الرؤية متميزة األهداف ، تـربز يف سـلوك            
تالمذة الفقيه ودائرة أتباعه وأبنائه وأسرته الصاحلة، كما ترك رباطًا          
علمّيًا من أعظم أربطة البالد حشدا ونفعا وأثرا وتأثريًا كان حيمـل            

، كما ترك أراٍض زراعية مجة فيهـا مـن          ) ١( ويدرس منهجه  امسه

                                                           
، وقال عنه الـشاطري يف      ) ٣٠٨: ٢()) أدوار التاريخ   (( ورد ذكر هذا الرباط يف      ) ١(



  )١١٣( 

النخيل والزروع ما ال حيصى يصرف معظمه يف سـبيل املـصاحل            
 . )١(العامة

وأما آثاره املكتوبة فال ُيعلم منها اآلن شيء إال ما ورد يف كتب             
التاريخ احلضرمي بلفظ العموم كقول السيد املؤرخ حممد بن أمحد          

وله كتب أخرى يف التصوف     ) : ٣٠٢: ٢( ))راألدوا((الشاطري يف   
واحلقائق ، وبينه وبني بعض علماء عصره يف اخلـارج مراجعـات            

وكتبـه  : وزاد الشاطري يف احلاشية معلقًا      . اهـ  . ونقود وردود   
 . خطيٌة وعزيزُة الوجود 

ومما بقي من آثار الفقيه املقدم مثبوتًا يف كتب األدعية واألذكار           
 : إليههذا الورد املنسوب

 بسم الّله الرمحن الرحيم
لمني من الشقاوة إىل السعادة ، ومن النـار إىل          ساللهم انقلنا وامل  

اجلنة ، ومن العذاب إىل الرمحة ، ومن الذنوب إىل املغفرة ، ومـن              
اإلساءة إىل اإلحسان ، ومن اخلوف إىل األمان ، ومن الفقـر إىل             

 الكرامة ، ومن الضيق     الغىن ، ومن الذل إىل العز ، ومن اإلهانة إىل         
                                                                                                                             

 .رباط مل تعطنا املصادر تفاصيل عن ذلك ال: احلاشية 

  .٣٠٦املصدر السابق ص )١(



  )١١٤( 

إىل السعة ، ومن الشر إىل اخلري، ومن العسر إىل اليـسر ، ومـن               
اإلدبار إىل اإلقبال ، ومن السقم إىل الصحة ، ومـن الـسخط إىل              
الرضى ، ومن الغفلة إىل العبادة ، ومن الفترة إىل االجتهاد ، ومـن              

 . ىل العدلاخلذالن إىل التوفيق ، ومن البدعة إىل السنة ، ومن اجلور إ

اللهم أعّنا على ديننا بالدنيا ، وعلى الدنيا بـالتقوى ، وعلـى             
التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق ، وعلى مجيع ذلك بلطفـك           
املفضي إىل رضاك، اُملْنِهي إىل جنتك ، املصحوب ذلك بـالنظر إىل        

 . وجهل الكرمي 

ألكرمني ،  ، يا أكرم ا   ) ٣(، يا غوثاه    ) ٣(، يا رباه    ) ٣(يا الّله   
يا رمحن يا رحيم ، يا ذا اجلالل واإلكرام ، يا ذا املواهب العظام ،               

 . أستغفر الّله العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه 

ك من األعمال ، وصـدق التوكـل        اللهم أسألك التوفيق حملاب   
إهلي ، يا لطيف ،     . ، وحسن الظن بك ، والُغنية عمن سواك         عليك
أسـألك َتَألُّهـًا بـك ،       : ق ، يا ودود ، يا قوي ، يا متني           يا رزا 

، دنك ، ورزقًا واسعًا هنيئا مريئاواستغراقًا فيك ، ولطفًا شامًال من ل
وِسّنًا طويال ، وعمال صاحلا يف اإلميان واليقني ، ومالزمة يف احلـق             



  )١١٥( 

والدين ، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد ، ال يشوبه تكٌرب وال ُعتـوٌّ وال              
 .  ، إنك مسيع قريب فساد

وصلى الّله على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم واحلمد لّله رب           
 . )١(العاملني

  

  وفاة الفقيه المقدم 
سارت حياة الفقيه املقدم منذ رفعه لراية الفقر واالنكـسار يف           
ذات الّله سريًا حثيثًا وسريعًا إىل النجاح وبروز الثمرات، فقد كفى           

 يتبعه هم التربص واحلذر مـن األضـداد         نفسه وأبناءه وكافة من   
واحلساد، وبدأ رسم طريق البناء األخالقي وإصالح اإلنسان مـن          
داخله بضوابط السلوك العملي يف اإلسالم، واتسع هـذا املنـهج           
واستأنس الضدُّ واملوافُق ذا االجتاه، وهرع اجلميـع إىل حلقـات           

ـ          ه احملبـة   اإلمام الفقيه راضني مطمئـنني، مستـشعرين يف عبارات
 . واإلخالص والصدق والرغبة يف إحياء القلوب 

                                                           
   .٨١ص)) مخ العبادة ((  )١(



  )١١٦( 

ومل يزل الفقيه على هذا املنوال من تأسيس منهجه املبارك مهيئًا           
مجلة تالميذه وأبنائه ليحملوا هم املنهج واملدرسة من بعده فأقر الّله           
عينه بذلك، وامتألت عينه برؤية العشرات من تالميـذه وعلـيهم           

 . وع لّله واالنكسار السكينة واألدب واخلض

وعندما بلغ من العمر مبلغ الشيخوخة أخذته األحـوال فكـان           
يغيب إحساسه عما حوله مستغرقا يف عامل خاص يسمى عند أهل           

، وكان آخر عهده باحلياة اصطالمه مئة يـوم         )١(الطريق باالصطالم 
كامل ال يطعم فيها طعاما وال يشرب شرابا، وجتري على لـسانه            

عبارات عجيبة عن الناس وأحواهلم، وشيئا مما سيكون  أخبار غريبة و  
 . يف احلياة، كل ذلك على غري قصد منه وال شعور 

وملا طال به األمد على هذه احلالة سقاه بعض أهله شيئًا من لٍنب             
 ))كأنكم َضِجرُتم مين  ((: كان عندهم رمحًة به وإشفاقًا، فنطق وقال        
ه إىل مواله، وكان ذلك     أو كلمة مبعناها، مث ذكر ربه وفاضت روح       

  . ٦٥٣ليلة اجلمعة من ليايل ذي احلجة سنة 

                                                           
حالة من حاالت الشهود النورانية يغيب فيها احلـس علـى شـكل     : االصطالم  ) ١(

استغراق روحي يفقد فيه الويل حواسه الظاهرة لغلبة حال أو كثرة ذكر أو طول              
 . تأمل يف قراءة متدبرة لكتاب الّله 



  )١١٧( 

وبكاه أهل العصر واملصر، مث شيع يف جنازة مهيبـة إىل مثـواه             
 . األخري، رمحه الّله رمحة األبرار 

 

  الخاتمة 
 ..أيُّها القارُئ الكرمي 

هذا منوذٌج وضعناه بني يديك من مناذِج السلِف الصاِحل الـذين           
وًة وماتوا وصاروا ألجياٍل عديـدٍة أسـوًة ومثـاًال، ومل         عاُشوا قد 

يكونوا كذلك إال ألم صدقوا يف حقيقِة اتِّباِعِهم للمتبوِع األعظم          
 . صلى الّله عليه وآله وسلم، رمحهم الّله رمحة األبرار 

وغرُضنا يف هذا البيان والترمجة ليس جمرَد الكتابِة عنهم فقـط ؛ ألن   
يئًا إال وأتقنوه، وقد كتبوا بَأْلِسَنِة ُعصوِرهم مبا فيه         السابقني ما تركوا ش   

 . الُغْنَية والكفاية 

ولكنها ضرورُة الزمان وإحلاُح العصر ووجوُب املرحلة َأْلَزَمنا أن         
ُنعيَد الصياغة ونكتَب جليلنا بلسان عصره ما يوضِّح هلم حقيقَة حاِل           

وله يف األمة نبيُّها    السلف، خصوصًا وقد برز يف الواقع ما َأْنَذَر حبص        



  )١١٨( 

صلى الّله عليه وآله وسلم، وهو أن يكون من عالمـات الـساعة             
  . ))الطعن يف السلف((

وال َمزيَد على ما نسمُعه ونقرؤه من مطاعن، وكفى مبا جيـري            
آيًة وعالمًة ُتنبئ عن صدق النبوة احملمدية، وهلذا ولـذاك جعلنـا            

توى علمه وثقافته، وال نطلب     الترمجَة ُمَلبَِّيًة لذهِن قارئ العصر ومس     
ذا غَري ِرضاِء الّله تعاىل، وخدمًة لرجاٍل صدقوا ما عاهدوا الّلـه            

 . عليه 
 

 
 مجع هذه الترمجة طلبًا ملرضاة الّله تعاىل ورغبة يف عفوه ورمحته 

 وحبًا ألوليائه وانتصارًا ألحبابه وشفقًة باألجيال املخدوعة 
  الفقري إىل عفو مواله من أحفاد الصاحلني وأبناء املتقني

 الغفور أبوبكر العدين ابن علي املشهور
  ٥ومت الفراغ من هذه النسخة 

  ١٤١٤ذي احلجة سنة 
 مبدينة جدة 
 احملروسة



  )١١٩( 



  )١٢٠( 



  )١٢١( 

  الفهرس
 ٥ املطلع القرآين

 ٧ اإلهداء
 ٩ شاهد احلال

 ١١ املقدمة
 ١٣ ؟من هو الفقيه املقدم 

 ١٤ شيوخه
 ١٤ )حاشية ( مروان ترمجة الشيخ علي بن أمحد با

 ١٤ )حاشية ( ترمجة الشيخ عبدالّله بن عبد الرمحن باعبيد 
 ١٨ الفقيه املقدم والشيخ سعد الظفاري
 ٢٢ الفقيه املقدم والشيخ سفيان اليمين

 ٢٢ )حاشية ( ترمجة الشيخ سفيان اليمين 
 ٢٥ تأسيس املدرسة الصوفية العلوية حبضرموت

 ٢٦ ادرية يف املشرقظهور املدرسة الصوفية الق
 ٢٦ )حاشية ( ترمجة الشيخ عبدالقادر اجليالين 

 ٢٨ ظهور املدرسة الصوفية الشعيبية يف املغرب
 ٢٨ )حاشية ( ترمجة الشيخ شعيب أيب مدين 

 ٢٩ الفقيه املقدم واالرتباط بالطريقة الشعيبية
 ٣٣ مبعوث الشيخ شعيب يف حضرموت

 ٣٤ قرار التحول ونتائجه
 ٤٤ قراء وكسر السيفزي الف
 ٤٦لسيد علي بن حسن العطاس حول كـسر الـسيف           ا نقل عن 



  )١٢٢( 

 )حاشية(
 ٤٨ الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 

 ٥٠ أهداف الفقيه املقدم يف األخذ بطريق التصوف
 ٥٢ )حاشية ( سبب تسمية الشيخ بالعمودي 

 ٥٣ أسانيد االتصال
 ٥٣ )حاشية ( استقصاء لألثبات العلوية وكتب علم اإلسناد 

 ٥٨ )حاشية ( مطلب حتقيق سند اخلرقة 
 ٦٧ الشرعيةمدرسة التصوف حبضرموت وضوابطها 

 ٧٦ تعليل قرار الفقيه املقدم وأسباب جناحه يف التحول
 ٧٨ وصف اإلمام احلداد لسلسلة التصوف

 ٨١ املآخذ احملسوبة على التصوف
 ٨٥ ضوابط طريق التصوف حبضرموت عند اإلمام احلداد

 ٨٧ الضوابط املميزة بني الكرامة للويل واالستدراج للمدعي
 ٨٩ الكرامات واخلوارق

 ٩٧ ضوابط الشطحات والعبارات املومهة
 ١٠٢ أوائل تالميذ الفقيه املقدم

 ١٠٧ الكسب احلالل يف الفقيه املقدم مثال يف العلوم و
 ١١٠ أسرة الفقيه املقدم
 ١١٢ آثار الفقيه املقدم

 ١١٥ فقيه املقدموفاة ال
 ١١٧ اخلامتة

 


